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RESUMO

Menegatti-Chequini MC. A religiosidade e a espiritualidade na prática psiquiátrica
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020.
Nas últimas décadas um corpo consistente de trabalhos vem apontando o envolvimento
religioso/espiritual, geralmente, associado a indicadores positivos de saúde física e
mental. No entanto, apenas recentemente os aspectos religiosos/espirituais vêm sendo
considerados importantes na avaliação e no tratamento de pacientes. Além disso,
alguns estudos têm relatado que as crenças religiosas/espirituais dos próprios médicos
podem influenciar nas estratégias, decisões e no manejo clínico dos pacientes. Portanto,
a presente tese buscou caracterizar o perfil religioso/espiritual de psiquiatras brasileiros
e investigar sua influência nos cuidados de seus pacientes. Para tanto, foi realizada uma
pesquisa do tipo observacional transversal, utilizando um questionário que avaliou as
características da religiosidade/espiritualidade (R/E) do psiquiatra e sua prática clínica.
Essa abordagem investigativa resultou em três estudos. O primeiro analisou 484
psiquiatras pertencentes à Associação Brasileira de Psiquiatria, que responderam à
versão “on-line” do questionário. Destes, 71,4% acreditavam em Deus, 67,4% eram
afiliados a uma instituição religiosa e, embora a maioria (76,8%) considerasse
importante a inclusão da R/E na prática clínica, menos da metade (45,5%) perguntava,
frequentemente, sobre as crenças religiosas/espirituais de seus pacientes. Os psiquiatras
que se declararam mais religiosos e/ou espirituais eram mais propensos a incluir a R/E
na assistência ao paciente. As dificuldades mais comuns relatadas na abordagem da R/E
no contexto clínico foram: medo de extrapolar o papel de médico (30,2%), falta de
treino (22,3%) e falta de tempo (16,3%). O segundo estudo investigou 84 psiquiatras do
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, um dos principais centros na formação de novos psiquiatras
e de pesquisa em neurociências no Brasil. Os resultados foram semelhantes ao primeiro
estudo, embora os percentuais tenham sido um pouco menores: 59,5% declararam
crença na existência de Deus e 57,7% indicaram afiliação religiosa. Mais da metade
(64,2%) relatou que suas crenças religiosas influenciavam sua prática clínica e 50%
discutiam frequentemente sobre a R/E com seus pacientes. As barreiras mais comuns na
abordagem da R/E foram: falta de tempo (27,4%), medo de exceder o papel do médico
(25%) e falta de treino (19,1%). O terceiro estudo utilizou o método de análise de perfil
latente na amostra envolvendo os psiquiatras participantes dos dois estudos anteriores
(n=592), com o objetivo de identificar subgrupos de perfis religiosos/espirituais entre os
psiquiatras brasileiros. Os testes ANOVA e Qui-quadrado de Pearson foram
empregados para identificar correlação entre opiniões e comportamentos na prática
clínica. Foram identificados dois perfis ou categorias de profissionais de acordo com
suas características religiosas/espirituais (valor de entropia> 0,96): o perfil denominado
“menos religiosos” concentrou o maior número de psiquiatras do sexo masculino, com
mais anos de experiência profissional, com maior percentagem de mestres e doutores e
com tendência a não avaliar a R/E de seus pacientes; e o perfil “mais religiosos” reuniu
os psiquiatras que mais consideravam a importância do papel da R/E na saúde e, como
esperado, eram aqueles que abordavam com mais frequência a temática da R/E com

seus pacientes. Concluindo, os resultados indicam que os valores religiosos/espirituais
dos psiquiatras brasileiros estão associados a diferentes opiniões e comportamentos
relacionados à abordagem da R/E na prática clínica. Aqueles que são mais religiosos
investigam mais a R/E do paciente, e os menos religiosos tendem a ignorá-las. Os
resultados também revelaram que a maioria dos psiquiatras acredita em Deus e
considera importante a inclusão da R/E na assistência médica, mas apenas a metade
deles aborda os aspectos religiosos/espirituais de seus pacientes, em parte, em razão da
falta de preparo e treinamento específico.
Descritores: Religião; Espiritualidade; Psiquiatria; Cuidados médicos; Saúde mental;
Ética.

ABSTRACT

Menegatti-Chequini MC. Religiosity and spirituality in psychiatric practice [thesis].
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020.
In recent decades, a substantive body of work has demonstrated that religious/spiritual
involvement is generally associated with positive physical and mental health indicators.
However, it is only quite recently that religious/spiritual aspects have been deemed
important to the evaluation and treatment of patients. Moreover, a number of studies
have reported that the religious/spiritual beliefs of the medical professionals involved
may exert an influence on the strategies, decisions and clinical management of the
patients. Therefore, the present work sought to characterize the religious/spiritual
profiles of Brazilian psychiatrists and investigate the influence on patient care. To this
end, a transversal observational study was conducted using a questionnaire that
evaluated the religiosity/spirituality (R/S) characteristics of the psychiatrist and his/her
clinical practice. This investigative approach resulted in three studies being carried out.
The first analysed 484 psychiatrist members of the Brazilian Association of Psychiatry,
who responded to the online version of the questionnaire. Of these, 71.4% believed in
God, 67.4% possessed some affiliation with a religious institution and, although the
majority (76.8%) considered the inclusion of R/S to be important in clinical practice,
less than half (45.5%) regularly asked patients about their religious/spiritual beliefs.
Psychiatrists who claimed to be more religious and/or spiritual were more inclined to
include R/S in patient care. The most common difficulties reported in the approach to
R/S in a clinical context were: fear of overstepping their professional remit (30.2%),
lack of training (22.3%) and lack of time (16.3%). The second study examined 84
psychiatrists from the Institute of Psychiatry in the Faculty of Medicine Teaching
Hospital at the University of São Paulo, one of the premier centres for the training of
new psychiatrists and the study of neurosciences in Brazil. The results were similar to
those of the first study, although the percentages were a little lower: 59.5% said they
believed in the existence of God and 57.7% noted having religious affiliations. Over
half (64.2%) reported that their religious beliefs had an influence on their clinical
practice and 50% had frequent discussions with their patients about R/S. The most
common obstacles in the approach to R/S were: lack of time (27.4%), fear of
overstepping professional boundaries (25%) and lack of training (19.1%). The third
study used the method of latent profile analysis on the sample, involving the
psychiatrists who had taken part in the other two studies (n=592), with the aim of
identifying subgroups, among Brazilian psychiatrists, with religious/spiritual profiles.
ANOVA and Pearson’s chi-squared tests were employed to identify a correlation
between opinions and conduct in clinical practice. Two profiles or categories of
professional were identified according to their religious/spiritual characteristics (entropy
value > 0.96): the professionals described as “less religious” were predominantly male,
had more extensive professional experience, a higher percentage of masters’ degrees
and doctorates and demonstrated a tendency to shy away from evaluating the R/S of
their patients; the “more religious” profile brought together those psychiatrists who
were most likely to consider the importance of the role of R/S in health and, as

expected, were those who would most frequently address the topic of R/S with their
patients. In conclusion, the results show that the religious/spiritual values of Brazilian
psychiatrists are associated with different opinions and behaviours related to the
approach to R/S in clinical practice. The more religious investigate the patient’s R/S in
greater depth, while the less religious tend to eschew it. The results also revealed that
the majority of psychiatrists believe in God, and feel it is important to include R/S in
medical care, though only half of them address the religious/spiritual aspects of their
patients, in part due to the lack of preparation and specific training.
Descriptors: Religion; Spirituality; Psychiatry; Medical care; Mental health; Ethics.

1 INTRODUÇÃO

1.1 REVISÃO DA LITERATURA

1.1.1 Religião e saúde

Desde os níveis mais arcaicos da civilização o ser humano relacionava a saúde
ao sentido de sagrado, uma vez que atribuía poderes sobrenaturais a elementos da
natureza que determinavam sua força, fertilidade, doença e morte. Toda a sua existência
era de caráter sacramental1.
Em tempos pré-históricos não se distinguiam as doenças físicas das mentais e
todos os males eram creditados a influências negativas de espíritos e outras
manifestações místicas. Isso exigiu que os primeiros homens que se dedicaram à arte de
curar fossem também líderes religiosos, capazes de estabelecer um modo de cura que
incluísse o aspecto espiritual como meio de restabelecimento físico2.
Assim, ao longo de grande parte da história, a medicina esteve ligada às
atividades religiosas, e os papéis dos líderes religiosos e dos médicos sobrepunham-se
de modo frequente e, por vezes, de forma indiferenciada3. Como parte das atividades de
assistência e caridade, os primeiros centros de tratamento, tanto na cultura ocidental
como na cultura oriental foram decorrentes de serviços religiosos4.
Com a psiquiatria, parte da medicina, não foi diferente. Por muito tempo, houve
um entrelaçamento das ideias sobre loucura e religião, medicina e teologia, bem como
sobre os tratamentos e rituais nelas envolvidos5, 6. Os primeiros hospitais psiquiátricos
também foram organizados por monges e sacerdotes e as contribuições dos clérigos
foram predominantes no século XIX7.
No Brasil, foram criadas as Santas Casas já no século XVI8, e a elas cabia,
inclusive, o acolhimento dos doentes mentais. Ainda que em condições desfavoráveis,
uma vez que a natureza de suas atividades era o atendimento de doenças físicas, tal
acolhida não deixou de representar um novo tratamento para os “insanos” pobres ou
desassistidos, que antes desfaleciam em decorrência dos maus tratos recebidos em
ambientes inapropriados9. O primeiro hospital psiquiátrico instalado no Brasil, em 1852
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no Rio de Janeiro, foi chamado “Hospício Pedro II” e funcionou inicialmente com um
anexo do Hospital da Santa Casa de Misericórdia da Corte10.
No início do século XX, essa realidade sofre a influência de teorias como a de
Sigmund Freud11, 12 que, seguindo os ensinamentos do famoso neurologista francês Jean
Charcot, passa a atribuir um caráter neurótico às experiências religiosas. Esse
pressuposto orienta boa parte das correntes teóricas nas áreas da psiquiatria e da
psicologia, que passam a entender as crenças e práticas religiosas, como patológicas13.
Além de Freud, outros teóricos contribuem para expandir ideias que associam a
religiosidade ao pensamento irracional e à perturbação emocional. Por exemplo, em
1950, o psicólogo norte-americano Albert Ellis14, fundador da chamada Terapia
Racional Emotiva, torna-se um dos propagadores das ideias antirreligiosas de Freud;
entende que a devoção religiosa, por si só, é uma causa patológica, posição que
sustentou com grande influência e aceitação, até sua morte, em 200715, 16.
Muito embora predomine na época, esse viés contrário à religião, é certo que
alguns grupos de pesquisadores passam a defender a necessidade da integração dos
aspectos religiosos/espirituais na atuação do médico. Assim, em 1954, é criada, na
Filadélfia, a Academy of Religion and Mental Health (ARMH), tendo, dentre seus
objetivos, “providenciar oportunidades educacionais para médicos, cientistas sociais,
psiquiatras e outros para melhorar sua compreensão do papel da religião na manutenção,
restauração ou aumento da saúde mental de indivíduos e grupos”17.
Posteriormente, em 1961, a mesma ARMH lança seu órgão de divulgação
oficial, o Journal of Religion and Health, declarando em sua edição de lançamento que
o periódico tem como objetivo fornecer um meio adicional de comunicação, por meio
do qual membros do clero e representantes das ciências médicas e comportamentais
possam expressar seus pensamentos e compartilhar seus conhecimentos, destinando-se a
todos os interessados na indivisibilidade do bem-estar humano: físico, emocional e
espiritual18.
Não obstante esses esforços, a visão desfavorável da R/E frente à psiquiatria
ainda perdura, e com forte oposição. Os estudos que indicam o caráter benéfico da
incorporação dos aspectos religiosos/espirituais para a saúde mental são tidos como
desprovidos de suporte empírico, ao passo que outros, que caminham em sentido
contrário, são comumente exaltados19.
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Provavelmente isso se deve, em grande parte, à própria característica dos
profissionais da época. Em censo realizado pela American Psychiatric Association
(APA), no ano de 1970, verifica-se que 59,6% dos psiquiatras norte-americanos
declaram-se ateus ou agnósticos e, daqueles que professam uma afiliação religiosa,
cerca de 60% dizem que raramente ou nunca comparecem a cultos ou serviços
religiosos20.
Embora essa percepção negativa das experiências religiosas não tivesse base em
pesquisas científicas ou em estudos sistemáticos e tenha provindo apenas de
observações clínicas, geralmente baseadas nas opiniões e crenças pessoais de seus
autores7, sua persistência influenciou o campo de estudo da interseção entre a ciência e
a religião21 e acabou refletindo na formação dos profissionais de saúde mental.
Ainda no ano de 1980, o psiquiatra canadense Wendell W. Watters22 passa a ser
uma das vozes mais contundentes à R/E, ao apontar uma influência negativa sobre a
saúde mental. Segundo o autor, a religião é causa de sofrimento e incompatível com a
saúde mental, além de representar um “anacronismo desumano”. Até sua morte, em
2012, Watters considera a religião como um “perigo tóxico”, uma forma de
autoritarismo23.
Contudo, já no final do século XX e início do século XXI, surgem inúmeras
evidências do impacto positivo das crenças religiosas/espirituais na saúde física e,
sobretudo, na saúde mental2, de modo que um corpo consistente de estudos marca o
início de uma nova era de atenção à R/E na psiquiatria.

1.1.2 Abordagem empírica da religiosidade e da espiritualidade na saúde

Nas últimas décadas, observa-se um aumento significativo de publicações
envolvendo os temas R/E. Uma das mais importantes referências na área de R/E e saúde
é o livro intitulado “Handbook of Religion and Health”, publicado por Koenig et al. em
200124, que apresenta a análise de 1.200 estudos sobre a relação entre a R/E e saúde
realizados no período entre 1800 e 2000. Já sua segunda edição, lançada em
20122, relaciona 2001 estudos quantitativos que também investigam o impacto da R/E
na saúde e que foram publicados em um período de apenas 10 anos (2000 e 2010).
Portanto, podemos observar um aumento exponencial de publicações científicas ao

Introdução

4

longo dos anos, demonstrando o interesse da comunidade acadêmica para a temática
R/E e saúde.

1.1.2.1 Conceitos de religião, religiosidade e espiritualidade
“Religião” e “espiritualidade” são conceitos complexos, multifacetados e
multidimensionais, que não dispõem ainda de uma definição universalmente aceita por
todos os pesquisadores. Essa falta de padronização, algumas vezes, gera polêmicas e
divergências em torno de seus significados e pode, inclusive, dificultar as interpretações
de investigações

na

área. Contudo,

nos

últimos

anos,

podemos

observar

progressivamente a formação de um certo entendimento em relação ao uso de alguns
conceitos, já que ambos estão sendo utilizados em vários estudos contemporâneos para
referirem-se à busca do sagrado ou do transcendente25.
Embora não exista um consenso universal, uma das referências mais usadas
pelos pesquisadores é a de Koenig et al.24. Eles entendem por religião um sistema
organizado de crenças, símbolos e práticas para facilitar a aproximação do indivíduo
com o sagrado ou transcendente (Deus, força superior ou verdade/realidade suprema).
Já a espiritualidade é abordada pelos autores como a busca pessoal de respostas para
questões relacionadas ao fim da vida, a seu significado e sobre as relações com o
sagrado e o transcendente. No caso, ela pode ou não levar ao desenvolvimento de
práticas religiosas e à formação de uma comunidade.
Além destas, existem outras definições26, 27 propostas no meio acadêmico; são
visões mais amplas sobre a espiritualidade, como a sugerida por Puchalski et al.28, que a
entendem como um aspecto dinâmico e intrínseco do ser humano, que busca
significado, propósito e transcendência, e que ocorre por meio das relações da pessoa
consigo mesma, com a família, com a comunidade, com a sociedade e com o que lhe é
significativo ou sagrado. Conforme este conceito, a espiritualidade pode expressar-se
por meio de crenças e valores pessoais, além das tradições religiosas e suas práticas.
Ainda com o objetivo de auxiliar nas pesquisas, Koenig et al.24 sugerem uma
divisão qualitativa para o termo religiosidade. Para os autores, trata-se do quanto um
indivíduo acredita, segue e pratica uma religião. A religiosidade pode ser organizacional
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(participação em igrejas ou templos religiosos) ou não organizacional (envolve
atividades religiosas particulares, como leitura de livros religiosos, oração, etc.).
Outros conceitos ainda muito utilizados na área referem-se à religiosidade
intrínseca e extrínseca, propostos originalmente por Allport & Ross29: a primeira, diz
respeito à expressão do pensamento religioso integrado à prática, ao cotidiano; refere-se
ao fato do indivíduo fazer da religião o motivo principal de sua vida, conferindo-lhe
sentido e significado. A religiosidade extrínseca, por sua vez, está relacionada aos
ganhos externos provenientes da religião. Os valores extrínsecos são utilitários: o
indivíduo com essa orientação entende a religião como meio para lhe fornecer, por
exemplo, segurança, consolo, sociabilidade, distração, “status” e outros benefícios
proporcionados pela religião instituída e suas práticas. Conforme os autores, uma forma
breve de caracterizar as duas orientações seria dizer que o indivíduo “extrinsecamente
motivado usa a sua religião, enquanto o intrinsecamente motivado vive a sua religião”.
Pargament30, outro importante pesquisador na área, também contribui com a
formulação do conceito de enfrentamento religioso, que definiu como o conjunto de
estratégias religiosas e/ou espirituais utilizadas pelo indivíduo para manejar o estresse
diário e/ou advindo de crises existenciais ou circunstanciais que ocorrem ao longo da
vida. Segundo o autor, o enfrentamento pode ser positivo ou negativo. No primeiro
caso, envolve estratégias consideradas benéficas aos praticantes, sendo elas: capacidade
de perdão, busca de apoio espiritual, busca do amor e cuidado de Deus, etc.; já o
enfrentamento negativo revela uma relação conflituosa com Deus, com a fé e com a
comunidade religiosa; é prejudicial ao indivíduo e inclui sentimentos negativos, como:
insatisfação e descontentamento com relação a Deus e a grupos religiosos/espirituais,
culpa, punição, abandono e questionamentos quanto ao amor ou à existência de Deus31.
No caso, o indivíduo vivencia um estado de tensão e conflito relacionado às suas
questões religiosas/espirituais, que podem ocorrer nos níveis; intrapsíquico (interno),
interpessoal (com outras pessoas) e divino (com Deus ou poder superior)32.
Várias dimensões específicas da religião, como atitudes religiosas, experiências
religiosas, amor religioso e bem-estar religioso, dentre outras, têm sido conceituadas e
avaliadas de forma independente umas das outras2.
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De toda forma, como alerta Verhagen33, quaisquer que sejam as divergências a
respeito da definição e uso dos conceitos, isso não pode servir para deixar de considerar
a R/E como parte fundamental da prática e da pesquisa psiquiátrica

1.1.2.2 A religiosidade e a espiritualidade como fator de promoção à saúde

A grande maioria dos estudos que investiga a relação entre R/E e saúde mostra
que o envolvimento religioso e espiritual está associado à maior capacidade de
enfrentamento e a indicadores positivos de saúde física e, principalmente, de saúde
mental2, 34.
Tais estudos demonstram que as crenças religiosas/espirituais possuem efeitos
favoráveis nos desfechos de saúde, como melhor função imunológica35; menores taxas
de morte por causas cardiovasculares36; melhoras nas doenças cardíacas37; maior
sobrevida38 e outros benefícios, como aqueles provenientes do impacto de
comportamentos saudáveis no bem-estar geral; por exemplo, a diminuição de atividade
sexual de risco, dietas, diminuição ou ausência do consumo de álcool e tabaco2, 39, 40.
Neste sentido, estudos epidemiológicos indicam que a R/E está associada
positivamente a taxas mais baixas de morte por câncer, decorrentes de um estilo de vida
mais saudável propiciado pela prática religiosa/espiritual2. Estudo realizado com 253
pacientes do departamento de oncologia de um hospital universitário na Noruega
demonstrou que altos índices de religiosidade estavam estatisticamente associados a
menor risco de morte em decorrência da doença41. Da mesma forma, a frequência a
serviços religiosos também mostrou associação com mortes por câncer. Em estudo
realizado com 21.204 adultos norte-americanos, verificou-se que aqueles que nunca
frequentavam um serviço religioso apresentavam maior risco de morte por câncer em
relação aos que tinham, ao menos, uma frequência semanal42.
Na área de saúde mental, que concentra cerca de 80% dos trabalhos que
investigam a R/E e saúde43, uma série de estudos empíricos apresenta as crenças e
práticas religiosas/espirituais associadas a desfechos positivos em saúde mental2,

44

.

Esses estudos apontam a R/E associada a: menores índices e melhor recuperação nos
casos de depressão45-47; menores taxas de suicídio48-50; menos abuso de substâncias51;
maior estabilidade familiar e conjugal52; apoio e suporte social53; maiores índices de
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propósito e significado de vida, esperança, otimismo, autoestima e outros benefícios
relacionados à saúde mental2, 44, 54.
É importante pontuar que, com base em uma extensa revisão da literatura,
Koenig at al.2 concluem que embora alguns estudos tenham descoberto que R/E está
associada ao aumento da gravidade dos sintomas de ansiedade, outros estudos
prospectivos, estudos experimentais e ensaios clínicos randomizados sugerem que a R/E
tende a reduzir a ansiedade. Além disso, os ensaios clínicos mostram que as terapias
religiosas, de várias tradições religiosas, parecem ser mais eficazes para a melhora dos
sintomas do transtorno de ansiedade que as terapias seculares tradicionais55.
Os estudos demonstram que os benefícios da R/E para a saúde mental não se
restringem a pacientes com problemas mentais leves, mas estendem-se, inclusive, a
pacientes com transtornos mentais graves56,

57

. Por exemplo, um estudo suíço que

analisa o conteúdo de entrevistas semiestruturadas sobre enfrentamento religioso,
aplicadas em 115 pacientes ambulatoriais que atendem aos critérios diagnósticos do
CID-10 para esquizofrenia ou outra psicose não-afetiva, aponta a religião como
promovedora de: esperança, propósitos e significado de vida, integração social e adesão
ao tratamento, além de proporcionar a diminuição dos sintomas psicóticos, riscos de
tentativas de suicídio e abuso de substâncias58.
A religião é um dos primeiros recursos a que as pessoas e seus familiares
recorrem quando defrontados com algum tipo de dificuldade, incluindo problemas
graves com a saúde30. Uma pesquisa realizada com 406 pacientes diagnosticados com
algum tipo de doença mental persistente, como: esquizofrenia paranoide; transtorno
esquizoafetivo; transtorno depressivo maior; esquizofrenia indiferenciada; transtorno
bipolar I e outras, indica que mais de 80% desses pacientes usam práticas ou atividades
religiosas para lidar com a doença e, para 65% deles, a religião ajuda a reduzir a
gravidade dos sintomas. Além disso, o estudo mostra que as atividades e crenças
religiosas são mais atraentes aos pacientes que estão passando por sintomas mais
graves, e que o aumento da atividade religiosa associa-se à redução destes sintomas59.
1.1.2.3 A religiosidade e a espiritualidade como fator de risco à saúde

Embora sejam a minoria dos relatos na literatura científica, alguns estudos vêm
mostrando que nem todos os efeitos da R/E são positivos à saúde; ao contrário, podem,
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em algumas ocasiões, configurar-se como um fator prejudicial ou deletério60, 61. Fato
que corrobora a necessidade de atenção a esses temas por parte dos profissionais da
saúde.
A R/E pode ser fonte de problemas sobretudo nos casos de enfrentamento
religioso negativo em que as crenças religiosas/espirituais, utilizadas de maneira
prejudicial, podem contribuir para o sofrimento do paciente, acentuando sentimentos de
raiva, culpa e até mesmo desespero32.
O enfrentamento religioso/espiritual negativo está associado a pensamentos de
punição como, por exemplo, “Deus me abandonou” ou “Deus está me castigando” e
pode interferir de forma negativa na readaptação do paciente, alterando, inclusive,
aspectos fisiológicos importantes no processo de sua recuperação62.
Um estudo americano sobre a relação entre conflitos religiosos/espirituais e
vários tipos de sintomas psicopatológicos mostra o enfrentamento religioso negativo
associado significativamente a várias formas de psicopatologia, incluindo: ansiedade;
ansiedade fóbica; depressão; ideação paranoide; compulsão obsessiva e somatização.
Aponta, ainda, que a relação entre enfrentamento religioso negativo, ansiedade e
ansiedade fóbica é mais forte na fase inicial das doenças63. Ademais, existem evidências
de conflitos religiosos atuando como preditores de futuros sintomas depressivos64 e de
sua associação com sintomas de ansiedade generalizada e menores índices de satisfação
com a vida e felicidade61.
Diante da possibilidade da R/E relacionar-se com desfechos negativos para a
saúde em geral, é essencial que os profissionais de saúde sejam capazes de identificar a
forma como o paciente utiliza sua R/E, se positiva ou negativamente65.

1.1.3 Associações de profissionais da saúde e a religiosidade e a espiritualidade no
cuidado ao paciente

Com base nas inúmeras evidências do impacto da R/E na saúde e bem-estar dos
pacientes, muitas organizações, de várias áreas da saúde, criam comitês específicos para
cuidar dos assuntos relativos à inclusão da R/E na prática clínica e na formação do
profissional.
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Na área da psicologia, a “American Psychological Association” (ApA) cria, em
1976, sua “Division 36”, um grupo voltado à avaliação de assuntos referentes à R/E na
atuação prática do psicólogo. Sua origem, contudo, remonta ao ano de 1946, com a
criação da “American Catholic Psychological Association” (ACPA) e, já naquela época,
expressava a preocupação com o tema66.
No campo da enfermagem, em 2007, a “American Association of Colleges of
Nursing” (AACN)67 recomenda que os enfermeiros considerem as crenças e valores
espirituais e religiosos dos indivíduos, famílias e comunidades na tomada de decisão,
tratamento e cuidados destinados aos pacientes, mesma orientação adotada pela
“Canadian Nurses Association” (CNA)68 em 2010.
Especificamente quanto às associações médicas, em 1998, o “American College
of Physicians” (ACP), em consenso com a “American Society of Internal Medicine”
(ASIM) incluem em suas diretrizes de ensino, que o médico seja capaz de extrair uma
história espiritual dos pacientes e, para tanto, sugere quatro questões que podem ser
usadas para a coleta da história religiosa/espiritual de pacientes doentes ou gravemente
doentes. São elas: 1. “A fé (religião, espiritualidade) é importante para você?”; 2. “A fé
tem sido importante para você em outras ocasiões de sua vida?”; 3. “Você tem alguém
para falar de assuntos religiosos?” e 4. “Gostaria de conversar sobre assuntos religiosos
ou espirituais com alguém?”69.
Em 2001, a “Joint Commission”70, a maior entidade de certificação de
excelência em serviços de saúde dos EUA, então chamada de “Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations” (JCAHO), passa a exigir em seu protocolo
de acreditação uma avaliação espiritual dos pacientes. Embora não determine nenhum
modelo específico, a entidade sugere uma avaliação breve que deve explorar, no
mínimo, três áreas: 1) a tradição de fé do paciente; 2) suas crenças mais significativas e
3) as práticas religiosas/espirituais importantes para o paciente.
Na área da psiquiatria, muitas organizações também passam a recomendar a
inclusão da R/E na avaliação clínica e na formação dos psiquiatras. Podemos observar
muitas iniciativas nas associações de classes, como, por exemplo, quando em 1990 a
APA71 publica diretrizes para a abordagem da R/E na prática clínica e ressalta sua
utilidade como fundamental para o tratamento psiquiátrico, alertando os psiquiatras no
sentido de cuidarem para não impor seus próprios sistemas de crenças aos pacientes,
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assim como para a necessidade de respeitar as crenças religiosas de seus assistidos na
abordagem terapêutica. Mais recentemente, em 2016, por meio de sua entidade
filantrópica e educacional, a “American Psychiatric Association Foundation” (APAF)
elabora, em conjunto com a “Mental Health and Faith Community Partnership Steering
Committee”, uma entidade civil destinada a promover o diálogo entre os profissionais
de saúde e líderes espirituais, o “Mental Health: A Guide for Faith Leaders”72,
publicação dirigida aos clérigos e líderes espirituais, com objetivo de melhor capacitálos na compreensão das doenças mentais, nas formas de tratamento e sobre a
importância do encaminhamento aos profissionais médicos.
Desde 1994, o “Accreditation Council for Graduate Medical Education”
(ACGME), que estabelece padrões para os programas de educação médica nos Estados
Unidos da América por meio de seu “Review Committee for Psychiatry” estipula que os
residentes sejam capazes de demonstrar competência para lidar com os aspectos
religiosos e espirituais dos pacientes73, 74.
O “Royal College of Psychiatrists” (RCP)75, do Reino Unido funda em 1999 o
comitê “The Spirituality and Psychiatry Special Interest Group” (SPSIG), dedicado a
tratar dos assuntos relacionados à R/E. As recomendações atuais estabelecem critérios
de conduta para a abordagem da R/E, no sentido de que seja rotineiramente investigada
por se tratar, em muitos casos, de fator essencial à avaliação clínica do paciente. Dentre
outras orientações, indica a importância de que o profissional esteja atento e disposto a
reconhecer quando os cuidados adicionais de líderes e membros de comunidades
religiosas sejam necessários. Adverte também quanto à necessidade da inclusão do tema
R/E na formação do profissional76.
Com base no projeto elaborado pelos membros da SPSIG, a “Section on
Religion, Spirituality and Psychiatry” (SRPS) da “World Psychiatric Association”
(WPA)77 declara, em 2010, sua posição com relação à “Religião e Psiquiatria”.
Reconhece a necessidade de integrar a R/E na prática psiquiátrica e de saber distingui-la
dos fenômenos patológicos. Nesse sentido, passa a incentivar a realização de estudos e
pesquisas na área, a fim a capacitar os profissionais para uma abordagem mais integral
do paciente, incluindo a R/E no contexto terapêutico. Em 2016, aprova sua "Position
Statement on Spirituality and Religion in Psychiatry", em que reafirma a importância de
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se considerar a dimensão espiritual no ensino, pesquisa e prática clínica da
psiquiatria78.
Também a “European Psychiatric Association” (EPA)79, em 2011, reconhece
que os aspectos religiosos/espirituais são importantes não só na prevenção de desordens
mentais, como também na promoção da saúde mental. Conforme a EPA, a
espiritualidade é um fator a ser considerado nos componentes da saúde, além dos
aspectos físico, mental, emocional, social e ambiental, sendo necessário entendê-la
como um recurso importante para ajudar as pessoas a lidarem com situações de
estresse80.
No Brasil, a Comissão de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde
Mental81 criada em fevereiro de 2014 para assessorar a Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP) nos assuntos referentes à R/E e saúde mental, estabelece como
objetivos a promoção e o incentivo de novos estudos na área de espiritualidade e saúde,
além de propiciar a formação de cursos de educação continuada para médicos, a fim de
habilitá-los na abordagem das questões religiosas/espirituais dos pacientes.

1.1.4 Evolução dos critérios diagnósticos em psiquiatria

Um importante marco na mudança do papel da R/E no trabalho dos profissionais
de saúde mental pode ser observado nas subsequentes edições dos manuais de
diagnóstico em psiquiatria, que deixam de associar a religião às perturbações mentais e
passam a diferenciar as ideias e comportamentos religiosos/espirituais normais daqueles
resultantes de transtornos mentais82, 83.
O Manual de Estatística e Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana
(‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ – DSM), em sua terceira
edição (DSM-III, 1980), traz as experiências religiosas como exemplos de patologias.
As doze menções à religião registradas em seu texto são de conotação negativa, sempre
associando-as com doença

82

. Sete anos depois (1987), na publicação da edição

revisada, o DSM-III-R, a abordagem dada ao tema continua com viés negativo; a
religião é identificada com exemplos patológicos do tipo “pensamento ilógico”,
“incoerência” e “pobreza de conteúdo e fala”84.
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Entretanto, na edição revisada de 1994 (DSM-IV), a religião ganha uma nova
abordagem, considerada como um grande avanço do ponto de vista cultural83. A adição
de um novo código diagnóstico (V.62.89), intitulado ‘Problema Religioso ou Espiritual’
indica maior sensibilidade à R/E na psiquiatria, que passa a diferenciar as manifestações
espirituais patológicas daquelas culturalmente aceitas e saudáveis85,

86

. O objetivo é

diminuir a ocorrência de iatrogenia, estabelecendo critérios para avaliação e
diagnósticos mais precisos87. A partir da inclusão desse novo código diagnóstico, os
aspectos religiosos e espirituais do paciente passam a fazer parte do foco da consulta e
do tratamento psiquiátrico88.
A edição atual de 2013 (DSM-V) mantém a categoria referente aos problemas
religiosos ou espirituais e suas aplicações podem ser encontradas na Seção II, em um
capítulo que faz referência a algumas condições que podem ser foco da atenção clínica
sem, contudo, caracterizá-las como transtornos mentais89.

1.1.4.1 A psiquiatria centrada na pessoa

O modelo biomédico tradicional atribui a todas as doenças, inclusive as mentais,
um fundo ou uma causa estritamente biológica90. Embora vigente nas últimas décadas, o
paradigma biomédico vem sendo severamente criticado pelo seu reducionismo
biológico, que impede que todos os aspectos médicos relevantes da saúde e da doença
sejam contemplados91, 92.
O reconhecimento da necessidade de uma abordagem mais holística do paciente
tem início com a proposta de George Engel93, que compreende o indivíduo dentro de
um contexto mais amplo, incluindo os fatores sociais e psicológicos, além dos
biológicos. Essa abordagem é conhecida como modelo biopsicossocial e propõe que as
três dimensões sejam consideradas em todas as tarefas de assistência médica.
Embora o modelo biopsicossocial seja, de toda forma, um inegável avanço em
vista do modelo biomédico, também sofre severas críticas, por não especificar
exatamente o que seriam os aspectos biológicos, psicológicos e sociais e, assim, é
considerado demasiadamente “eclético”, a ponto de não fornecer ferramentas eficazes
para um diagnóstico correto do paciente94,

95

. Ademais, negligencia os aspectos
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religiosos e espirituais, considerados indispensáveis para se ter uma visão integral do
paciente e para promover uma medicina realmente centrada na pessoa96.
Nesse sentido, Sulmasy97 propõe uma abordagem ainda mais abrangente de
assistência e pesquisa, que busca a máxima compreensão possível da totalidade do
paciente. Partindo do pressuposto filosófico-antropológico de que o ser humano é uma
pessoa intrinsecamente espiritual, entende o indivíduo como um “ser em relação” não
apenas consigo mesmo em seus processos bioquímicos e entre as partes de seu corpo,
mas também, em relação com os campos ecológico, físico, familiar, social, político e
transcendente. O autor postula que os cuidados de saúde genuinamente holísticos
referem-se a um sistema de assistência que atende ao montante de relacionamentos do
paciente como um todo. Esta totalidade inclui não apenas seus aspectos biológicos,
psicológicos e sociais, mas também os espirituais, que devem ser considerados por
todos os profissionais de saúde. Para tanto, propõe a adoção do sistema biopsicossocialespiritual de atenção ao paciente e amplia a ideia original de Engel93.
Da mesma forma, Hefti98, 99 incorpora a seu modelo holístico os princípios da
filosofia existencial do psiquiatra austríaco Viktor Frankl100, que tem como fundamento
as ideias de “reumanização” da psiquiatria e da “conscientização do espiritual” e, assim,
passa a considerar a necessidade da integração dos aspectos religiosos/espirituais no
conceito introduzido por Engel, propondo a compreensão da R/E como uma dimensão
distinta e independente, uma quarta dimensão, interagindo com os fatores biológicos,
psicológicos e sociais do paciente, em um modelo que chama de “modelo
biopsicossocial ampliado”, em que a R/E pode atuar como fator causal, mediador ou
moderador sobre a saúde mental, da mesma maneira que os fatores biológicos,
psicológicos ou sociais.
Assim, dentro da perspectiva de atendimento integral do paciente, foram
desenvolvidos alguns instrumentos que facilitam a investigação de seus aspectos
religiosos/espirituais. Puchalski e Romer101, por exemplo, elaboraram o “FICA Spiritual
History Tool”. Conforme esta escala, o paciente deve ser questionado sobre suas
crenças religiosas/espirituais e a importância delas para sua vida, bem como se faz parte
de alguma comunidade religiosa ou tem práticas religiosas/espirituais e, por fim, se
deseja que seu médico considere estes aspectos para seu tratamento. Da mesma
maneira, para auxiliar os profissionais de saúde, Hodgson et al.102 desenvolveram o
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“Biopsychosocial-Spiritual (BPSS) Interview Method”, questionário para entrevista
inicial com o paciente com abordagem em quatro níveis: sintomas físicos, diagnóstico e
tratamento médico do paciente (aspecto biomédico); os pensamentos, sentimentos e
estado de saúde mental associados à doença/tratamento (aspecto psicológico); as fontes
de apoio e relacionamento com os outros (aspecto socioambiental) e o sistema de
crenças do paciente (aspecto espiritual).
Além de instrumentos que facilitam a anamnese religiosa/espiritual do paciente,
foram desenvolvidas técnicas de intervenções religiosas-espirituais integradas na
psicoterapia (RSIP), que vêm se mostrando bastante benéficas à saúde mental40,
podendo inclusive ser mais eficazes que tratamentos convencionais para pacientes
religiosos nos casos de transtorno depressivos casos de transtornos depressivos,
ansiedade generalizada e esquizofrenia103. Resultados bastante satisfatórios vêm vendo
encontrados sobretudo em intervenções que fazem uso de abordagens que incluem as
crenças e práticas religiosas/espirituais dos pacientes nas técnicas de terapia cognitivocomportamental (TCC) padrão; como, por exemplo, a terapia comportamental cognitiva
religiosa (RCBT)104,

105

e a terapia de processamento cognitivo espiritualmente

integrada (SICPT)106.
Nesse contexto, não poderíamos deixar de mencionar que uma das técnicas
pioneiras na inclusão dos aspectos espirituais na abordagem da pessoa foi o programa
Alcoólicos Anônimos (AA). Criado em 1935107, nos Estados Unidos da América, o
programa alcançou notoriedade mundial no tratamento do alcoolismo com seu
programa conhecido como “Doze Passos” em que, embora afirme não se tratar de uma
entidade religiosa, tem toda sua terapêutica baseada na proposição espiritual de “um
poder superior”, que tem como função guiar o recuperando durante seu tratamento108.
Um processo que chegou a ser chamado de “recuperação espiritual”109.
Concluindo, a formulação bio-psico-socio-espiritual centrada no paciente é
multidimensional e, como tal, requer um paradigma multidisciplinar, de modo que a
equipe terapêutica seja composta por profissionais de várias áreas da saúde96. Na
abordagem holística ou integral da pessoa, os capelães hospitalares devem fazer parte da
equipe interdisciplinar, com a mesma importância dos outros profissionais da saúde98.
No particular, a relevância do trabalho da capelania é reconhecida pela sua capacidade
de promover formas benéficas de enfrentamento religioso, que ajudam na recuperação
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física e mental dos pacientes110, devendo ser considerada por todos os profissionais de
saúde.

1.1.5 A religiosidade e a espiritualidade na prática clínica

Diante das propostas de abordagem integral do paciente, que incluem os
aspectos religiosos/espirituais na avaliação e tratamento do indivíduo, surge o interesse
voltado aos comportamentos e às atitudes dos profissionais, relacionados à R/E na
prática clínica. Vários pesquisadores, sobretudo nos Estados Unidos da América e
Reino Unido passam, então, a examinar como esses profissionais lidam com a R/E de
seus pacientes111, 112.
Os resultados destas investigações demonstram que grande parte dos médicos,
inclusive os psiquiatras, concorda com a importância e necessidade de incluir a R/E na
prática clínica, mas também deixam claro que nem sempre esses profissionais abordam
as questões religiosas/espirituais de seus pacientes111, 113-117.
Uma pesquisa canadense mostra que, enquanto metade dos psiquiatras
entrevistados afirma que, muitas vezes, ou sempre colhem história religiosa/espiritual
na avaliação clínica, apenas 17% de seus pacientes confirmam que são abordados sobre
o assunto116. Da mesma forma, um estudo qualitativo com psiquiatras atuantes no Reino
Unido conclui que, embora os profissionais concordem com a necessidade de integração
da R/E na prática clínica, eles nunca abordam seus pacientes a respeito do assunto, a
não ser por iniciativa dos próprios pacientes118.
Esta discrepância entre a percepção do profissional sobre a importância de se
incluir a R/E na assistência ao paciente, e o que ele efetivamente faz na prática, pode ser
decorrente de muitas barreiras encontradas por esses profissionais na tentativa de
abordar a R/E no encontro clínico119. Alguns levantamentos informam que as
dificuldades mais relatadas por psiquiatras ao tratar da R/E do paciente referem-se à
falta tempo e, principalmente, à falta de conhecimento e treino118, 120, 121.
Com relação ao perfil religioso/espiritual dos psiquiatras, a literatura indica que
os psiquiatras são menos propensos a acreditar em Deus, a participar de serviços
religiosos e a declarar algum tipo de afiliação religiosa, quando comparados com a
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, com seus pacientes116, com médicos de outras

especialidades120, 123 e com psicólogos e assistentes sociais122.
Para alguns autores, esse perfil menos religioso dos psiquiatras, comparado com
a população em geral, pode levá-los a desconsiderar a importância da inclusão da R/E
na prática médica e criar uma distância entre eles e os pacientes, já que estes sentem
necessidade e esperam que seus psiquiatras abordem o assunto durante o
tratamento124, 125.
Nesse sentido, pesquisa realizada em um hospital psiquiátrico indica que a
maioria dos internos expressa desejo de receber assistência religiosa. Dos 213 pacientes
analisados, 82,2% solicitaram assistência religiosa durante a internação126. Da mesma
forma, D’Souza127 mostra que os pacientes psiquiátricos julgam a espiritualidade como
importante em suas vidas, e gostariam que seus terapeutas considerassem suas
necessidades espirituais na avaliação e tratamento da doença.
Curlin et al.120 demonstram que, embora os psiquiatras sejam menos religiosos
quando comparados com médicos de outras especialidades, são os que declaram
maiores facilidade e experiência em abordar a R/E de seus pacientes, além de serem
aqueles que mais consideram adequada sua abordagem. Por outro lado, são também os
que mais reconhecem os aspectos negativos da R/E, bem como os menos propensos a
encaminhar os pacientes para serviços religiosos, quando comparados com outros
membros da equipe ou médicos de outras especialidades121, 128. Esta tendência de não
recomendar serviços de ordem religiosa, já tinha sido observada em estudos que
demonstram a pouca inclinação dos psiquiatras em encaminhar pacientes para serviços
de capelania129, 130.
Os estudos que examinam as atitudes e comportamentos dos médicos
relacionados à R/E na prática clínica demonstram que as diversas características
religiosas/espirituais desses profissionais definem diferentes comportamentos clínicos
relacionados à R/E, ou seja, mostram que as características religiosas e espirituais dos
médicos podem influenciar na maneira como tratam os aspectos religiosos/espirituais de
seus pacientes111, 131.
O mesmo ocorre com os psiquiatras. As suas características religiosas/espirituais
tendem a moldar seus comportamentos clínicos113,

132

. Um estudo realizado com

psiquiatras da “Christian Psychiatry”, movimento pertencente à “Christian Medical and
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Dental Society”, dos Estados Unidos da América, organização de caráter confessional
que congrega médicos e dentistas evangélicos, indica que as atitudes clínicas destes
profissionais são diferenciadas em assuntos relacionados ao tratamento do alcoolismo,
assim como para episódios de intenção suicida, luto e sociopatia. Nesses casos, a
maioria desses psiquiatras reconhece a maior eficácia da bíblia e da oração em
comparação à medicação133. A forma como esses profissionais encaram a doença, vista
como um problema também de caráter espiritual, acaba influenciando não só o
diagnóstico, como a própria terapêutica adotada134.
Nesse mesmo sentido, um estudo canadense realizado com 1.204 psiquiatras
demonstra que suas crenças e práticas religiosas/espirituais, especialmente, a
religiosidade intrínseca, são fortes preditores da investigação da R/E do paciente116.
Ainda, demonstrando a influência das crenças nas decisões médicas, um outro
estudo envolvendo 312 médicos de cuidados primários e 487 psiquiatras mostra que os
médicos religiosos são mais propensos a aconselhar os pacientes a participarem de
atividades religiosas. Os autores sugerem que, nesses casos, a religião proporciona uma
visão mais positiva de comunidades religiosas e de provedores de cuidados pastorais,
como recursos para a saúde mental135.
As evidências da influência da R/E na saúde e na prestação de cuidados ao
paciente apontam para a necessidade da implementação de programas de treinamento,
que capacitem os profissionais a lidarem de modo adequado com a R/E de seus
pacientes na prática clínica65, 136.
Esforços nesse sentido podemos observar mais intensamente nos Estados Unidos
da América, onde 90% das escolas médicas têm a R/E inserida em suas grades
curriculares e grande parte dos cursos de formação em psiquiatria tem a R/E como
disciplina regular137,

138

. No Reino Unido, 59% das escolas médicas fornecem algum

tipo de ensino sobre espiritualidade139. Já no Brasil, poucas faculdades de medicina têm
cursos que tratam especificamente da R/E e saúde, e menos da metade fornecem algum
tipo de ensino sobre o tema140.
Entretanto, o Brasil já dispõe de alguns estudos sobre o comportamento dos
médicos em relação à R/E no cuidado ao paciente. Uma destas pesquisas analisa as
atitudes relativas à R/E na prática clínica e na formação profissional de estudantes de 12
escolas de medicina. Os achados demonstram que a maioria dos estudantes de medicina
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acredita que a espiritualidade tenha impacto na saúde dos pacientes (71,2%), e que esse
impacto é positivo (68,2%). Mais da metade gostaria de abordar a R/E em sua prática
clínica (58%), embora quase metade (48,7%) sinta-se despreparada para isso. A maioria
também considera que a temática R/E deve ser incluída no currículo médico
(62,6%)141. Análises posteriores mostram que as opiniões desses estudantes sobre
questões controversas do ponto de vista ético, como controle de natalidade, uso de
células tronco, aborto, eutanásia e clonagem parecem ser moldadas por suas crenças
religiosas. Os estudantes menos religiosos são mais favoráveis a essas questões142.
Um outro estudo do gênero, que compara médicos brasileiros de várias
especialidades com médicos indianos e indonésios, mostra os brasileiros como os mais
propensos a acreditar que a R/E influencia na saúde do paciente e, ao lado dos
indonésios, são também os que mais consideram apropriado discutir a R/E na prática
clínica. Por outro lado, os indonésios mostram-se mais religiosos e mais propensos a
abordar a R/E no cuidado ao paciente143.
No que diz respeito à saúde mental, embora na última década tenha ocorrido um
aumento significativo de pesquisas realizadas no Brasil, abordando o tema R/E144, não
existem dados empíricos sobre as características religiosas/espirituais dos psiquiatras
relacionadas à abordagem da R/E na prática clínica.
1.2 JUSTIFICATIVA

O Brasil é um país marcadamente religioso. De acordo com o último Censo
Demográfico, 92% dos brasileiros têm religião, e 64,6% são católicos, 22,2%
evangélicos, 2% espíritas, 0,3% umbandistas e candomblecistas, 2,7% de outras
religiosidades e apenas 8% não têm religião145. Conforme as análises de uma amostra
probabilística da população brasileira, 83% consideram a religião muito importante em
suas vidas e 31% frequentam serviços religiosos, pelo menos, uma vez por semana146.
Observa-se, portanto, que a religião é parte relevante no dia a dia de boa parte
das pessoas e, provavelmente, a religião deva também influenciar a atuação profissional
de muitos brasileiros.
Neste contexto, torna-se importante a investigação do perfil religioso/espiritual
do psiquiatra brasileiro e de seu comportamento e conduta clínica relacionada à R/E de

Introdução

19

seus pacientes. As questões que devem ser averiguadas são: “Quais seriam as
características religiosas/espirituais dos psiquiatras brasileiros?”; “Essas características
poderiam influenciar na forma como esses profissionais percebem e lidam com as
questões religiosas/espirituais de seus pacientes?”. Ainda: “Quais seriam os fatores que
facilitariam ou dificultariam a abordagem da R/E na prática clínica?”.
Desse modo, a presente tese pretende analisar a hipótese de que as diferentes
condutas dos psiquiatras brasileiros, relacionadas à R/E na prática clínica, possam
refletir as diferenças de suas próprias características e crenças religiosas/espirituais.
Para tanto, esta tese procurou responder a estas questões por meio de três
abordagens investigativas. Abaixo apresentamos, inicialmente, uma seção metodológica
comum aos três estudos (Capítulo 2); na sequência, um capítulo para cada estudo com
descrições específicas dos participantes, das análises estatísticas utilizadas e dos
resultados de cada um dos estudos separadamente (Capítulos 3, 4 e 5). As discussões
dos resultados dos três trabalhos são realizadas em um único capítulo (Capítulo 6), pois
tratam do mesmo tema. Para finalizar, apresentamos as considerações e conclusões
finais (Capítulo 7).

1.3 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste estudo foi levantar as características religiosas/espirituais
dos psiquiatras brasileiros e verificar se elas estavam associadas a suas opiniões e
comportamentos referentes à R/E na prática clínica.

2 MÉTODOS COMUNS AOS TRÊS ESTUDOS

2.1 DESENHO DO ESTUDO

A abordagem investigativa utilizada nesta tese é de um estudo observacional,
descritivo, do tipo transversal e de abordagem quantitativa. Entretanto, não se deteve em
uma abordagem metodológica apenas quantificativa, objetiva e estática, uma vez que
buscou alicerçar o debate da temática com referenciais teóricos atuais, de metodologia
tanto quantitativa como qualitativa.
2.2 INSTRUMENTO

Os dados coletados neste estudo foram obtidos por meio de um questionário
(Anexo 1) baseado no instrumento “Religion and Spirituality in Medicine: Physicians’
Perpectives”, elaborado por Curlin et al.147 para investigar as interpretações e
observações de médicos de várias especialidades sobre a influência da R/E na saúde de
seus pacientes, assim como suas atitudes e comportamentos relacionados à R/E na
prática clínica. Esse questionário vem sendo utilizado também por outros grupos de
pesquisa em diferentes partes do mundo112, 148, 149.
O instrumento foi adaptado para os fins desta pesquisa. Foi traduzido para o
português pela autora e pelo Prof. Mário Fernandes Pietro Peres, testado em um estudo
piloto realizado em duas etapas: na primeira, o questionário foi aplicado em 30
profissionais de saúde de várias especialidades, membros e participantes do Programa
de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade (ProSER), do Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPqHC-FMUSP) e, na segunda, em 20 residentes do programa de psiquiatria do IPq-HCFMUSP. Os participantes consideraram as questões claras e objetivas nas duas etapas e
não houve necessidade de adaptação adicional depois da testagem.
O questionário continha 35 questões que consistiam em medidas de autorrelatos
e que acessavam três principais áreas:
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a) Características sociodemográficas e profissionais
Foram levantados dados relativos a: idade, gênero, estado civil, região, grau de
instrução (incluindo pós-graduação “stricto sensu”); subárea de atuação na psiquiatria
(adulto, infantil, geriátrica, forense e outras) e tempo de experiência profissional.

b) Características religiosas/espirituais dos participantes
Os psiquiatras foram avaliados quanto às suas crenças em um Deus ou Poder
Superior, vida após a morte e reencarnação. Para estas questões, havia três alternativas
de respostas: “sim”, “não” e “não sei”. Estas crenças foram escolhidas pelos
pesquisadores em função do forte sincretismo que caracteriza a religiosidade brasileira e
da vasta influência de ideias cristãs e espiritualistas presentes no contexto
sociocultural145.
Ainda com relação às crenças espirituais/religiosas, os participantes também
foram questionados quanto à afiliação religiosa. As respostas para esta questão foram
distribuídas em cinco categorias: Católica; Espírita (que incluiu as alternativas Espírita
Kardecista e Espíritas Afro-brasileiras, como Umbanda, Candomblé e Quimbanda);
Protestante ou Evangélica; outras religiões (em que foram incluídas as religiões Judaica,
Islâmica, Hinduísta, Budista, Mórmon e outras) e nenhuma (que incluiu a agnóstica e a
ateísta). As alternativas de respostas para a afiliação religiosa foram apresentadas, de
acordo com o contexto brasileiro, em que os católicos, evangélicos e espíritas
constituem a maioria dos religiosos145.
O questionário também continha questões relacionadas à frequência a templos
religiosos, frequências de práticas religiosas/espirituais, como orar, realizar leituras de
cunho religioso/espiritual e práticas espirituais não religiosas, como meditação e ioga.
Para todas estas questões, as alternativas de resposta foram: “nunca”, “uma ou mais
vezes ao ano”, “uma ou mais vezes ao mês”, “uma ou mais vezes na semana” e
“diariamente”.
As medidas referentes à R/E foram obtidas por meio de duas questões que
avaliaram em que grau o participante considerava-se espiritualizado ou religioso. As
questões “O quanto você se considera uma pessoa religiosa” e “O quanto você se
considera uma pessoa espiritual?”, ofereciam quatro alternativas de respostas: “nada”,
“pouco”, “moderadamente” e “muito”. Não foram definidos os termos religião e
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espiritualidade, permitindo, assim, que os participantes utilizassem suas próprias
interpretações sobre os conceitos. Entretanto, as duas questões acima possibilitaram que
os psiquiatras diferenciassem entre sua religiosidade e sua espiritualidade.
O estilo de enfrentamento, ou seja, a forma como o indivíduo reage diante de
uma adversidade, foi medido por meio de duas questões extraídas da escala
RCOPE150: uma, que avaliou o enfrentamento religioso: "Eu procuro em Deus força,
apoio e orientação", e outra, que avaliou o enfrentamento individual ou não religioso:
“Eu tento compreender a situação e decidir o que fazer sem a ajuda de Deus”. As
alternativas

de

respostas

para

estas

questões

foram:

“frequentemente”,

“ocasionalmente”, “raramente” e “nunca”.
A religiosidade intrínseca foi medida por meio de alternativas que abrangeram
desde a plena concordância até a plena discordância das afirmações: “Eu me esforço
muito para viver minhas crenças religiosas/espirituais em todos os aspectos de minha
vida. Toda minha maneira de viver é baseada em minhas crenças religiosas/espirituais”.
Curlin et al.147 extraíram estas questões da escala “Hoge’s Intrinsic Religious
Motivation Scale”151, que é largamente utilizada para esses fins.

c) Opiniões e comportamentos relacionados à R/E e sua abordagem na prática
clínica e na formação do profissional
Os psiquiatras foram questionados com relação às seguintes questões: se suas
próprias crenças influenciavam sua prática clínica; se entendiam a medicina como um
chamado/missão; se a experiência como médicos fazia com que questionassem as
próprias crenças e se consideravam um desafio manterem-se fieis às próprias crenças no
trabalho como médicos. Para todas estas questões, as alternativas de respostas foram:
“muito”, “moderadamente”, “pouco” e “nada”.
Os participantes também responderam se consideravam importante integrar a
R/E na prática clínica, na formação do médico e na formação continuada do psiquiatra.
As alternativas de respostas foram quatro: “muito”, “razoavelmente”, “pouco” e “nada
importante”.
O questionário também levantou as opiniões dos psiquiatras relacionadas à
influência da R/E na saúde de seus pacientes: o quanto a R/E poderia afetar as decisões
dos pacientes quanto ao tratamento indicado e se a R/E poderia afetar o bem-estar e a
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evolução clínica de seu paciente. As alternativas das respostas foram: “frequentemente”,
“ocasionalmente”, “raramente” e “nunca”.
Com relação à abordagem da R/E na prática clínica, os participantes foram
questionados quanto à frequência com que colhiam uma história religiosa/espiritual de
seus pacientes e se consideravam que avaliar a R/E do paciente seria algo que o médico
deveria ou poderia fazer. As quatro respostas para estas questões também variaram
entre: “frequentemente”, “ocasionalmente”, “raramente” e “nunca”.
Para identificar as barreiras e dificuldades encontradas pelos participantes na
abordagem dos temas R/E na prática clínica, eles foram convidados a responder uma
questão de múltipla escolha com as seguintes alternativas: 1) nenhuma; 2) medo de
extrapolar o papel do médico; 3) falta de treino; 4) falta de tempo; 5) não se sentir
confortável com o tema; 6) o aspecto religioso/espiritual não é relevante para o
paciente; 7) medo de ofender o paciente; 8) receio que os colegas não aprovem; 9) não é
papel do médico; 10) não saber o porquê ou as razões.

2.3 Considerações éticas

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de
Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo,
Parecer número CAAE: 12513113.7.0000.0068 (Anexo 2). Foram garantidos os direitos
fundamentais dos participantes como: privacidade, recusa e desistência. Além de
esclarecimentos quanto aos objetivos do estudo, os participantes receberam informações
referentes ao caráter confidencial e voluntário de sua participação. Para que os
psiquiatras pudessem ter acesso ao conteúdo do questionário, era necessário que
assinalassem um item específico manifestando seu consentimento livre e esclarecido
para a participação na pesquisa.

3 ESTUDO I

3.1 OBJETIVOS

3.1.1 Objetivo geral

Verificar se as características religiosas/espirituais dos psiquiatras brasileiros
estão relacionadas às suas atitudes e comportamentos referentes à abordagem da R/E na
prática clínica.

3.1.2 Objetivos específicos
•

Levantar o perfil religioso/espiritual dos psiquiatras brasileiros.

•

Investigar se as características gerais dos psiquiatras (sociodemográficas,
religiosas/espirituais e opiniões e comportamentos relacionados à R/E na
prática clínica), estão associadas a ter ou não uma afiliação religiosa e
também com investigar ou não os aspectos religiosos de seus pacientes.

•

Explorar quais são as barreiras e dificuldades encontradas pelos psiquiatras
na abordagem da R/E na prática clínica e verificar se elas se relacionam com
suas características religiosas/espirituais e, também, com suas atitudes e
comportamentos referentes à R/E na prática médica.

3.2 MATERIAL E MÉTODOS

3.2.1 Amostra e procedimentos

A amostra foi composta por psiquiatras brasileiros de ambos os sexos,
residentes em todo o território nacional e pertencentes à Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP).
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3.2.1.1 Seleção

A amostra foi selecionada, em um primeiro momento, por meio do indicador
profissional da ABP152, edição 2012 (última disponível para consulta no momento do
estudo), que relacionava 5.379 psiquiatras associados. Do total de profissionais listados
no guia, 3.018 disponibilizaram também seus endereços eletrônicos (“e-mails”). Outros
102 correios eletrônicos foram obtidos por meio de listagem de “e-mails” (“mailings”),
adquiridos em sítios (“sites”) especializados da internet.

3.2.1.2 Coleta de dados
A todos os “e-mails” selecionados, foram enviadas mensagens contendo
esclarecimentos a respeito do estudo e o convite para que os profissionais participassem
da pesquisa respondendo, via internet (“on-line”), a um breve questionário confidencial
(Anexo 1). O questionário foi armazenado em nuvem - “cloud computing”, no sítio
eletrônico do provedor de serviços “Google Docs”, para onde as respostas foram
encaminhadas.
Para o envio dos “e-mails”, foi utilizado o “software” SendBlaster153, próprio
para essa finalidade. Os “e-mails” foram divididos em lotes de cem a 300 endereços,
variando de acordo com o fluxo de dados da internet (variação dos índices de
recebimento, retorno/devolução e reencaminhamento automático) e demandavam cerca
de cinco dias para serem encaminhados.
Os formulários de respostas eram contabilizados somente se procedentes da lista
de profissionais previamente selecionados; caso contrário, eram descartados.
Para otimizar a taxa de retorno, as mensagens foram reencaminhadas 10 vezes,
salientando a proximidade do término da coleta de dados e a importância da
participação do psiquiatra.
À medida que as respostas eram recebidas e contabilizadas, os “e-mails”
correspondentes eram excluídos da lista de endereços que seriam reencaminhados.
A coleta de dados foi realizada no período entre 12 de setembro de 2013 até 06
de fevereiro de 2014.
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3.2.2 Instrumento

O instrumento utilizado para a coleta de dados está descrito acima nas páginas
20-23.

3.2.2.1 Variáveis

Neste estudo, as variáveis utilizadas foram:

a) Sociodemográficas e profissionais (pág. 21):
•

Idade, gênero, estado civil, área de atuação na psiquiatria e tempo de
experiência profissional.

b) Características religiosas/espirituais (págs. 21-22):
•

Crença em Deus;

•

Afiliação religiosa que, para análises posteriores, foi transformada em
variável binária: com religião e sem religião;

•

Religiosidade e espiritualidade.

c) Opiniões e comportamentos relacionados à abordagem da R/E na prática
clínica e na formação do profissional:
•

Importância da integração da R/E na prática clínica e a inclusão da R/E na
formação do médico; para algumas análises estas variáveis foram
categorizadas em “sim”, que incluiu as respostas “muito importante” e
“razoavelmente importante”; e “não”, que somou as alternativas “pouco
importante” e “nada importante” (pág. 22);

•

Frequência da abordagem da R/E do paciente que, posteriormente, foi
transformada em variável binária e agrupou as alternativas, de forma que o
sim correspondeu à alternativa “frequentemente”, e o “não” às respostas
“ocasionalmente”, “raramente” e “nunca” (pág. 23);

•

Barreiras e dificuldades na abordagem dos temas R/E (pág. 23).
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3.2.3 Análises estatísticas
O “software” utilizado para a análise dos dados foi o Stata 12.1154.
Os dados das variáveis contínuas foram expressos em média e desvio padrão.
Foram utilizados modelos de regressão logística para se estimar a associação
entre as características gerais dos psiquiatras e ter ou não afiliação religiosa e também
com o abordar ou não o tema R/E na prática clínica.
Todos os modelos foram ajustados para idade, gênero e estado civil, sendo
apresentados como razão de chances com intervalo de confiança de 95%.

3.3 RESULTADOS
Dos 3.120 “e-mails” enviados, 1.779 acusaram recebimento e 1.341 retornaram
por motivos diversos, tais como: caixa postal com capacidade excedida, endereço de “email” desatualizado e outras razões técnicas, como pedido de reencaminhamento em
data diversa e identificação da mensagem como “spam”.
Dos 1.779 psiquiatras que receberam o convite para participar do estudo, 492
responderam ao questionário, equivalendo a uma taxa de resposta de 28%.
Dos 492 questionários respondidos, oito foram eliminados: cinco por não
procederem da listagem de “e-mails” selecionados, um por ter sido enviado duas vezes e
dois por estarem incompletos. Foram analisados 484 formulários de respostas.

a) Características sociodemográficas, religiosas/espirituais e profissionais dos
psiquiatras brasileiros
Um total de 484 psiquiatras residentes em todo o território nacional participaram
da pesquisa; destes, 326 (67,4%) declararam afiliação religiosa e 345 (71,4%) disseram
que acreditavam em Deus (Tabela 1). Dos 158 que não tinham religião, 45 (28,5%)
afirmaram que acreditavam em Deus. A média de idade dos respondedores foi 48,9 anos
(DP=11.8).
A maioria declarou-se casada ou em união estável e distribuiu-se igualmente
entre os que tinham (70,3%) ou não tinham (70,1%) afiliação religiosa (Tabela 2).
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Características religiosas/espirituais dos psiquiatras da ABP e suas atitudes
e comportamentos autorrelatados com relação à religiosidade e à
espiritualidade na prática clínica (n=484)

Características religiosas/espirituais: n (%)
Afiliação religiosa
Católica
Espírita
Protestante ou Evangélica
Outras religiões
Nenhuma
Você acredita em Deus ou Poder Superior?
Não
Sim
Não sei
Não respondeu
O quanto você se considera uma pessoa espiritual?
Muito espiritual
Moderadamente espiritual
Pouco espiritual
Nada espiritual
Não respondeu
O quanto você se considera uma pessoa religiosa?
Muito religioso
Moderadamente religioso
Pouco religioso
Nada religioso
Não respondeu

151 (31,2)
87 (18,0)
36 (7,4)
52 (10,8)
158 (32,6)
92 (19,1)
345 (71,4)
46 (9,5)
1
148 (30,6)
184 (38,1)
80 (16,6)
71 (14,7)
1
66 (13,7)
143 (29,6)
126 (26,1)
148 (30,6)
1

Atitudes e comportamentos relacionados à religiosidade/espiritualidade na prática clínica: n (%)
Você considera importante integrar a religiosidade/espiritualidade do
paciente na prática clínica?
Muito importante
Razoavelmente importante
Pouco importante
Nada importante
Não respondeu
Você considera importante que o tema religiosidade/espiritualidade seja
incluído na formação do médico?
Muito importante
Razoavelmente importante
Pouco importante
Nada importante
Não responderam
Com que frequência você pergunta sobre as questões religiosas/espirituais
dos pacientes?
Frequentemente
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
Não respondeu

188 (38,9)
183 (37,9)
68 (14,1)
44 (9,1)
1

203 (42,4)
137 (28,7)
73 (15,3)
65 (13,6)
6

220 (45,5)
168 (34,8)
67 (13,9)
28 (5,8)
1
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No que diz respeito à subespecialidade médica, a maior parte dos participantes
(89,7%) atuava no atendimento de adultos e não apresentou diferença quanto a possuir
ou não afiliação religiosa; apenas aqueles que trabalhavam na área da psiquiatria forense
mostraram–se mais propensos a declarar alguma religião (OR=1,86, 95% CI 1,02–3,39).
Os psiquiatras tinham em média 21,3 (DP=11,7) anos de carreira, e quanto maior o
tempo de atuação na psiquiatra maior era a tendência do psiquiatra em não declarar
afiliação religiosa (OR=0,39, 95% CI 0,18–0,83) (Tabela 2).
Tabela 2.

Características sociodemográficas e profissionais dos psiquiatras da ABP
distribuídas de acordo com ter ou não ter afiliação religiosa
Afiliação religiosa

Características
sociodemográficas e profissionais

Total
n= 484 (%)

Sem
afiliação
n=158 (%)

Com
afiliação
n=326 (%)

Adj, ORa
[95% CI]

Idade em anos
25-39
40-59
60+

143 (29,5)
236 (48,8)
105 (21,7)

50 (31,7)
76 (48,1)
32 (20,2)

93 (28,5)
160 (49,1)
73 (22,4)

1,00
1,10 [0,71–1,73]
1,36 [0,78–2,36]

Gênero
Masculino
Feminino

284 (58,7)
200 (41,3)

105 (66,5)
53 (33,5)

179 (54,9)
147 (45,1)

1,00
1,65 [1,09–2,50]*

Estado civil
Sem parceiro
Com parceiro

139 (29,1)
338 (70,9)

43 (27,9)
111 (70,1)

96 (29,7)
227 (70,3)

1,00
0,97 [0,63–1,51]

Subespecialidade na psiquiatria b
Adulto
Infantil
Geriátrica
Forense

434 (89,7)
101 (20,9)
107 (22,1)
72 (14,9)

139 (88,0)
33 (20,9)
36 (22,8)
18 (11,4)

295 (90,5)
68 (20,9)
71 (21,8)
54 (16,6)

1,46 [0,78–2,76] c
0,95 [0,58–1,53] c
0,99 [0,62–1,58] c
1,86 [1,02–3,39]* c

122 (25,6)
123 (25,8)
232 (48,6)

35 (22,6)
42 (27,1)
78 (50,3)

87 (27,0)
81 (25,2)
154 (47,8)

1,00
0,52 [0,27–0,97]*
0,39 [0,18–0,83]*

Tempo (em anos) como
psiquiatra
0-10
11-19
20+
a

Ajustadas por idade, gênero e estado civil.
de múltipla escolha: os dados de cada categoria representam o total da amostra.
c As categorias de respostas são "sim" ou "não" e a categoria de referência é "não".
* p<0,05.
b Questão
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Os dados da Tabela 3 mostram que 76,8% dos entrevistados consideraram
“muito” ou “razoavelmente importante” integrar a R/E do paciente na prática clínica e
71,1%, “muito” ou “razoavelmente importante” inserir os temas R/E na educação do
médico. Em ambos os casos, esses participantes mostraram que tinham quatro vezes
mais chances (OR=4,33, 95% CI 2,75–6,81 e OR=4,14, 95% CI 2,69–6,36) em declarar
afiliação religiosa comparados àqueles que consideraram pouco ou nada importante
integrar a R/E na prática clínica ou inseri-la na formação do médico.

Tabela 3.

Atitudes dos psiquiatras da ABP relacionadas à religiosidade e à
espiritualidade na prática clínica (análise estatística das respostas de um
total de 484 participantes)
Afiliação religiosa

Atitudes relacionadas à
religiosidade/espiritualidade na
prática clínica

Você considera importante
integrar a religiosidade/
espiritualidade do paciente na
prática clínica?
Barreiras para abordar a
religiosidade e a espiritualidade
do paciente
Nenhuma
Medo de exceder o papel do
médico
Falta de treino
Falta de tempo
Você considera importante que
o tema
religiosidade/espiritualidade
seja incluído na formação do
médico?

Total
n= 484
(%)

Sem
afiliação
n=158
(%)

Com
afiliação
n=326
(%)

Adj. OR a
[95% CI]

371 (76,8) b

91 (57,6)

280 (86,1)

4,33 [2,75–6,81]* c

195 (40,3)

81 (51,3)

114 (35,0)

0,47 [0,32–0,70]* c

146 (30,2)
108 (22,3)
79 (16,3)

27 (17,1)
25 (15,8)
21 (13,3)

119 (36,5)
83 (25,5)
58 (17,8)

2,82 [1,75–4,54]* c
1,91 [1,15-3,17]* c
1,46 [0,84-2,53] c

340 (71,1) b

80 (51,3)

260 (80,7)

4,14 [2,69–6,36]* c

a

Ajustadas por idade, gênero e estado civil.
as categorias “muito importante” e “razoavelmente importante”.
c As categorias de respostas são "sim" ou "não" e a categoria de referência é "não".
* p<0,05.
b Inclui

Quanto às barreiras em investigar a R/E do paciente na prática clínica,
encontramos que 40,3% dos participantes afirmaram que não tinham nenhuma
dificuldade e esses psiquiatras eram menos propensos em declarar afiliação religiosa
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(OR=0,47, 95% CI 0,32-0,70). As dificuldades mais apontadas foram: medo de
extrapolar o papel do médico (30,2%) e falta de treino (22,3%), e elas foram declaradas
pelos psiquiatras que se mostraram mais tendentes a relatar afiliação religiosa
(OR=2,82, 95% CI 1,75-4,54 e OR=1,91, 95% CI 1,15-3,17) (Tabela 3). Na sequência,
as barreiras mais relatadas foram: falta de tempo, não se sentir confortável com o tema,
não é papel do médico, os aspectos religiosos/espirituais não são relevantes ao paciente,
medo de ofender o paciente, receio que os colegas não aprovem e não saber o porquê ou
as razões, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1.

Barreiras e dificuldades encontradas pelos psiquiatras da ABP na
abordagem da religiosidade e da espiritualidade do paciente

b) Características religiosas/espirituais, atitudes e comportamentos dos
psiquiatras relacionados à abordagem da R/E na prática clínica
De um total de 484 psiquiatras entrevistados, 45,5% disseram que perguntavam
frequentemente sobre a religiosidade do paciente; o restante dividiu–se entre os que
responderam “ocasionalmente” ou “raramente” (48,7%), e “nunca” (5,8%) (Tabela 1).
As variáveis referentes às características sociodemográficas, assim como o
tempo trabalhado na psiquiatria e a subespecialidade médica, não apresentaram
associações com a abordagem da R/E na prática clínica.
No que diz respeito às medidas de R/E, encontramos que 68,7% dos
entrevistados declararam-se “muito” ou “razoavelmente espirituais”, mas, apenas 43,3%
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consideraram-se “muito” ou “razoavelmente religiosos”, quando responderam às
questões que diferenciavam a religiosidade da espiritualidade. Um número ainda menor,
13,7% dos psiquiatras, disseram que se consideravam uma pessoa “muito religiosa” e, a
grande maioria deles (74,2%), disse que abordava “frequentemente” a R/E do paciente.
Esses psiquiatras tinham quase cinco vezes mais chances (OR=4,58, 95% CI 2,39-8,80)
de colher uma história R/E de seu paciente quando comparados àqueles que se
consideravam nada religiosos. Os psiquiatras que se declararam “pouco espirituais”
tinham menos tendência em abordar as questões religiosas/espirituais dos pacientes
(OR=0,49, 95% CI 0,24-0,97), quando comparados aos que se declararam “nada
espirituais”. Já os que se consideraram “muito espirituais” (30,6%) eram os que tendiam
a questionar mais a R/E dos pacientes (OR=1,87, 95% CI 1,05-3,35) (Tabelas 1, 4 e
Figura 2).

Figura 2.

A Figura representa a frequência com que os psiquiatras da ABP
perguntavam sobre a religiosidade/espiritualidade na sua prática clínica,
relacionada com o quanto eles se consideravam religiosos e espirituais
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Os dados da Tabela 4 mostram que os psiquiatras que consideraram “muito” ou
“razoavelmente importante” integrar a R/E na prática clínica (OR=2,17, 95% IC 1,383,43) e na formação profissional (OR=1,91, 95% IC 1,26-2,90), assim como aqueles
que relataram não ter nenhuma dificuldade na abordagem da R/E no encontro clínico
(OR=3,25, 95% IC 2,21-4,77), tinham maior probabilidade (por volta de 2-3 vezes
mais) em abordar a R/E de seus pacientes. Ao contrário daqueles que declararam receio
em misturar o papel do médico, que demonstraram menor chance (OR=0,45, 95% IC
0,30-0,67) de incluir a R/E na avaliação clínica de seus pacientes.
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Associações entre algumas características dos psiquiatras da ABP e a
abordagem da religiosidade e da espiritualidade na prática clínica
Abordar as questões espirituais e
religiosas dos pacientes
Crude OR
[95% CI]

Adj. ORa
[95% CI]

Características religiosas/espirituais
O quanto você se considera uma pessoa religiosa?
Nada religiosa
Pouco religiosa
Moderadamente religiosa
Muito religiosa

1,00
0,89 [0,55-1,46]
1,39 [0,87-2,21]
4,47 [2,35-8,51]*

1,00
0,89 [0,54-1,47]
1,31 [0,81-2,10]
4,58 [2,39-8,80]*

O quanto você se considera uma pessoa espiritual?
Nada espiritual
Pouco espiritual
Moderadamente espiritual
Muito espiritual

1,00
0,52 [0,25-1,02]
0,92 [0,53-1,59]
2,00 [1,13-3,55]*

1,00
0,49 [0,24-0,97]*
0,87 [0,50-1,52]
1,87 [1,05-3,35]*

Afiliação religiosa

1,52 [1,03-2,24]*

1,45 [0,98-2,16] b

Atitudes relacionadas à religiosidade/espiritualidade na prática clínica

a

Você considera importante integrar a religiosidade
e a espiritualidade do paciente na prática clínica?

2,20 [1,40-3,44]* c

2,17 [1,38-3,43]* b

Você considera importante que o tema
religiosidade/espiritualidade seja incluído na
formação do médico?

1,86 [1,24-2,81]* c

1,91 [1,26-2,90]* b

Barreiras para abordar a religiosidade e a
espiritualidade do paciente.d
Nenhuma
Medo de exceder o papel do médico
Falta de treino
Falta de tempo

3,24 [2,22-4,73]*
0,45 [0,30-0,68]*
0,94 [0,61-1,45]
0,78 [0,48-1,28]

3,25 [2,21-4,77]* b
0,45 [0,30-0,67]* b
0,96 [0,62-1,49] b
0,81 [0,49-1,33] b

Ajustadas por idade, gênero e estado civil.
As categorias de respostas são "sim" ou "não" e a categoria de referência é "não".
c Inclui as categorias “muito importante” e “razoavelmente importante”.
d Questão de múltipla escolha: os dados de cada categoria representam o total da amostra.
* p<0,05.
b

4 ESTUDO II

4.1 OBJETIVOS

4.1.1 Objetivo geral

Investigar se as características religiosas e espirituais dos psiquiatras que atuam
em um dos principais centros de formação em psiquiatria do Brasil estão relacionadas
com suas opiniões e comportamentos referentes à R/E de seus pacientes na prática
clínica.

4.1.2 Objetivos específicos
•

Levantar as características religiosas/espirituais dos psiquiatras do IPq-HCFMUSP.

•

Investigar se as características religiosas/espirituais desses psiquiatras
influenciam na frequência com que abordam a R/E do paciente na prática
clínica e se eles consideram que isso seja algo que o psiquiatra deva ou
possa fazer.

•

Verificar se a prática da medicina pode levar os psiquiatras entrevistados a
questionarem suas próprias crenças religiosas/espirituais e a sentirem
dificuldades em permanecer fiéis a elas.

•

Analisar o impacto potencial do enfrentamento religioso/espiritual na
prática clínica desses psiquiatras.

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS

4.2.1 Amostra e procedimentos

A amostra foi composta por psiquiatras do corpo clínico do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
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Paulo. O IPq-HC-FMUSP é um dos principais centros de formação e treinamento de
psiquiatras, assim como em atividades de pesquisas e inovação na área das
neurociências. Seu programa de pós-graduação vem recebendo a nota máxima (sete)
desde 2014 nas avalições criteriosas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).

4.2.1.1 Seleção

A seleção da amostra foi feita a partir de uma lista fornecida pelo departamento
de recursos humanos do IPq-HC-FMUSP, que relacionava um total de 93 psiquiatras
contratados e em atividade na instituição. Outros 28 psiquiatras, incluindo os docentes
do Departamento de Psiquiatria da FMUSP (n=17) que tinham contrato de trabalho
distinto dos médicos contratados pelo complexo do Hospital das Clínicas da FMUSP, e
que não constavam da listagem, foram obtidos via internet. Ao final, selecionamos um
total de 121 psiquiatras em exercício no IPq-HC-FMUSP.

4.2.1.2 Coleta de dados

Os psiquiatras foram abordados pessoalmente pela autora e convidados a
participar da pesquisa. Além de receberem informações a respeito do estudo, foram
instruídos a responder a um breve questionário, autoaplicável e confidencial, que foi
entregue impresso a cada um dos profissionais. Os participantes não eram identificados
nos formulários de resposta; para garantir o anonimato, os questionários foram
recolhidos dentro de envelopes fornecidos previamente, depois armazenados
conjuntamente.
A coleta de dados foi realizada em um período de seis meses, entre dezembro de
2013 e maio de 2014.

4.2.2 Instrumento

Neste estudo, o questionário utilizado foi descrito anteriormente nesta tese, nas
páginas 20-23.
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4.2.2.1 Variáveis

As variáveis utilizadas neste estudo foram semelhantes àquelas descritas no
estudo 1, sendo elas:

a) Sociodemográficas e profissionais (pag. 21):
•

Idade, gênero, estado civil, grau de instrução (cursos de pós-graduação
senso lato e senso estrito), área de atuação na psiquiatria e tempo de
experiência profissional.

b) Características religiosas/espirituais (21-22):
•

Crenças em: Deus ou Poder Superior, vida após a morte e reencarnação;

•

Afiliação religiosa;

•

Religiosidade, espiritualidade;

•

Estilos de enfrentamentos religioso/espiritual.

c) Opiniões e comportamentos relacionados à R/E e sua abordagem na
prática clínica e na formação do profissional (22-23):
•

Considerar que as próprias crenças influenciam na prática clínica;
perceber a medicina como um chamado/missão;

•

Acreditar que a prática médica leva o profissional a questionar suas
próprias crenças;

•

Julgar um desafio manter-se fiel às próprias crenças no trabalho como
médico;

•

Entender que avaliar a R/E do paciente é algo que o médico deve ou pode
fazer;

•

Frequência da abordagem da R/E do paciente; e

•

Barreiras e as dificuldades encontradas na abordagem da R/E do paciente.
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4.2.3 Análises estatísticas
O “software” utilizado para a análise dos dados foi o SPSS (versão 17.0)155.
Análises descritivas foram utilizadas para mostrar as tendências de medidas
centrais dos dados obtidos.
O teste exato de Fisher foi usado para estimar associações entre variáveis
categóricas.
Os testes t e ANOVA foram empregados para avaliar as diferenças de médias
entre os grupos.
Coeficientes de correlação momento-produto de Pearson foram obtidos para
investigar as correlações entre variáveis.
A análise de regressão múltipla “stepwise” foi realizada para identificar quais
das dificuldades enfrentadas pelos psiquiatras na abordagem da R/E na prática clínica
foram mais importantes na decisão de indagar (ou não indagar) sobre a R/E de seus
pacientes.
Para todos os testes realizados, foi considerado o nível de significância
estatística como sendo menor que 5% ou 0,05.

4.3 RESULTADOS

Dos 121 psiquiatras selecionados para participar da pesquisa, 86 responderam ao
questionário, equivalendo a uma taxa de resposta de 71%. Dois formulários de respostas
foram eliminados por estarem incompletos, restando, portanto, 84 questionários que
foram analisados.

a) Características sociodemográficas e profissionais
Nos dados da Tabela 5, apresentamos um resumo das características
sociodemográficas e profissionais dos psiquiatras associadas com as medidas de R/E.
No que diz respeito à faixa etária e experiência profissional, a média de idade dos
psiquiatras era 45,6±9,8 anos e o tempo médio trabalhado na psiquiatria foi 19,8±10,1
anos. Com relação ao nível de instrução, 67,8% dos participantes eram pós-graduados
(mestres ou doutores), e a maior parte possuía o título de doutor. Observamos também
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que predominava o sexo masculino entre os entrevistados (relação de 3:2) e mais de
dois terços eram casados ou estavam em uma relação estável. Sobre as áreas de atuação
na psiquiatria, a grande maioria trabalhava no atendimento de adultos. Pode-se também
observar na Tabela 5 que nenhuma das variáveis sociodemográficas apresentou
associação estatisticamente significante (p<0,05) quando relacionadas com as medidas
de R/E. Nota-se, ainda, que os participantes que trabalhavam com psiquiatria infantil
apresentaram índices mais altos de espiritualidade.

Tabela 5.

Características sociodemográficas e profissionais dos psiquiatras do IPqHC-FMUSP relacionadas com a religiosidade e a espiritualidade
Religiosidade

Idade em anos,
média (DP)

45,6 (9,8)

Média
(DP)

r

P

Média
(DP)

r

P

-

0,03

0,744

-

0,07

0,455

Gênero
Feminino
Masculino

32 (38,1)
52 (61,9)

1,84 (0,95)
2,03 (0,94)

Estado civil
Sem parceiro
Com parceiro

24 (28,6)
60 (71,4)

2,08 (0,88)
1,91 (0,97)

Subespecialidades
Adulto
Infantil
Geriatria
Forense
Outros

70 (83,3)
18 (21,4)
13 (15,5)
11 (13,1)
8 (9,5)

1,88 (0,90)
2,33 (0,97)
1,92 (1,18)
2,45 (1,28)
2,12 (0,99)

19,8 (10,1)

-

Anos na psiquiatra,
média (DP)
Nível de instrução
Residência
Especialização
Mestrado
Doutorado
Pós-doutorado

Espiritualidade

0,373

0,962
2,43 (0,94)
2,42 (0,91)

0,459

0,323
2,58 (0,88)
2,36 (0,93)

0,247

0,508
2,37 (0,93)
2,77 (0,73)
2,30 (1,10)
2,54 (0,68)
2,37 (0,91)

-0,02

0,828

-

0,446
12 (14,3)
15 (17,9)
13 (15,5)
32 (38,1)
12 (14,3)

r = coeficiente de correlação de Pearson
DP= desvio padrão

1,75 (1,05)
1,66 (0,89)
2,23 (0,72)
2,00 (0,98)
2,16 (1,02)

-0,09

0,326
0,433

2,16 (1,11)
2,20 (0,86)
2,76 (0,82)
2,50 (0,91)
2,41 (0,90)
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b) Crenças religiosas e espirituais dos psiquiatras
Os participantes deste estudo declararam-se mais espirituais (M=2,43; DP=0,92)
que religiosos (M=1,96, DP=0,95). Com relação ao quanto os psiquiatras consideraramse espirituais, 9,5% responderam “muito espiritual”, 44% “moderadamente espiritual”,
26,2% “pouco espiritual” e 20,2% “nada espiritual”. No que diz respeito ao quanto se
consideravam

religiosos,

apenas

6%

assinalaram

“muito

religioso”,

25%

“moderadamente religioso”, 28,6% “pouco religioso” e 40,5% “nada religioso”, ou seja,
a maioria (53,5%) se declarou “muito” ou “razoavelmente espiritual”, mas apenas 31%
mostraram-se “muito” ou “razoavelmente” religiosos.
Na Tabela 6 estão os resultados de algumas características religiosas e espirituais
dos psiquiatras, incluindo as formas de enfrentamento religioso utilizadas por eles em
situações de estresse. Os dados mostraram que quase dois terços da amostra (57,7%)
relataram algum tipo de afiliação religiosa, e a maioria era da religião católica, seguida
da protestante ou evangélica, depois da espírita e a menor parte declarou outras
religiões. Mais de um terço da amostra indicou a categoria “nenhuma”, que incluiu os
ateus e agnósticos.
Mais da metade dos psiquiatras declarou que acreditava em Deus, mais de um
quarto mostrou-se indeciso e apenas 16,7% disseram que não acreditavam. Quando
questionados sobre a existência de vida após a morte, menos de um terço respondeu que
sim; o restante disse que não acreditava ou não sabia. Menos de um quinto da amostra
indicou crença em reencarnação, 80,9% responderam que não acreditavam ou que não
sabiam (Tabela 6).

Estudo II

Tabela 6.

41

Características religiosas/espirituais dos psiquiatras do IPq-HC-FMUSP
n (%)

Afiliação religiosa
Católica
Protestante ou Evangélica
Espírita
Outras religiões
Nenhuma
Não respondeu

28 (33,7)
8 (9,6)
5 (6,0)
7(8,4)
35 (42,8)
1

Você acredita em Deus ou em um Poder Superior?
Sim
Não
Não sei

50 (59,5)
20 (23,8)
14 (16,7)

Você acredita em vida após a morte?
Sim
Não
Não sei

24 (28,6)
40 (47,6)
20 (23,8)

Você acredita em reencarnação?
Sim
Não
Não sei

16 (19,0)
58 (69,0)
10 (11,9)

Eu tento compreender a situação e decidir o que fazer sem a ajuda de Deus.
Frequentemente
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
Não respondeu

39 (48,1)
22 (27,2)
9 (11,1)
11 (13,6)
3

Procuro em Deus força, apoio e orientação.
Frequentemente
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
Não respondeu

18 (21,9)
15 (18,3)
16 (19,5)
33 (40,2)
2

No que diz respeito aos estilos de enfrentamento, 40,2% dos psiquiatras
declararam que procuravam Deus como fonte de força, suporte e guia “frequentemente”
ou “ocasionalmente”, enquanto 75,3% disseram que decidiam o que fazer sem a ajuda
de Deus “frequentemente” ou “ocasionalmente”, ou seja, eles recorriam com maior
frequência ao enfrentamento não religioso (M=3,09; DP=1,06) e menos ao
enfrentamento religioso (M=2,21; DP=1,19), conforme apresentado na Tabela 6. Como
poderíamos esperar, o enfrentamento não religioso foi significativamente mais frequente
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entre os psiquiatras não-religiosos (M=3,34; DP=1,16), quando comparados com os
participantes religiosos (M=2,89; DP=0,96); t(78)=1,92; p=0,049.

c) Atitudes e comportamentos relacionados à abordagem da R/E na prática
clínica
Os dados da Tabela 7 mostram algumas atitudes e comportamentos dos
participantes relacionados à R/E em sua prática médica. Verificou-se que 64,6% dos
psiquiatras disseram que suas experiências como médicos fizeram questionar suas
próprias crenças pelo menos um pouco e, menos da metade (40,2%), considerou um
desafio permanecer fiel à sua religião em seu trabalho como médico. Como pode ser
visto nos dados da Tabela 8, questionar a fé mostrou uma correlação moderada com
diferentes características religiosas/espirituais (crer em Deus, em vida após a morte,
em reencarnação, considerar-se religioso ou espiritual e recorrer ao enfrentamento
religioso), indicando que, quanto mais crentes os psiquiatras eram, mais a experiência
como médico os levava a questionar suas crenças religiosas/espirituais.
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Tabela 7. Atitudes dos psiquiatras do IPq-HC-FMUSP relacionadas à religiosidade e à
espiritualidade na prática clínica
n (%)
Minha experiência como médico fez com que eu questionasse as minhas
crenças religiosas/espirituais
Muito
Moderadamente
Um pouco
Nada
Não respondeu

9 (11,0)
22 (26,8)
22 (26,8)
29 (35,4)
2

Eu considero um desafio permanecer fiel à minha religião em meu trabalho
como médico
Muito
Moderadamente
Um pouco
Nada
Não respondeu

4 (4,9)
8 (9,7)
21 (25,6)
49 (59,7)
2

Minhas crenças religiosas influenciam minha prática clínica
Muito
Moderadamente
Um pouco
Nada

6 (7,1)
31 (36,9)
17 (20,2)
30 (35,7)

Com que frequência você pergunta sobre as questões religiosas/espirituais de
seus pacientes?
Frequentemente
Ocasionalmente
Raramente
Nunca

42 (50,0)
27 (32,1)
12 (14,3)
3 (3,6)

Perguntar sobre a religiosidade/espiritualidade do paciente é algo que o
psiquiatra pode ou deve fazer?
Sim
Não
Não sei

74 (88,1)
7 (8,3)
3 (3,6)

Mais da metade da amostra (64,2%) acreditava, pelo menos um pouco, que suas
próprias crenças influenciavam em sua prática clínica (Tabela 7), e essa variável
mostrou correlação forte ou moderada com: crença em Deus, vida após a morte,
reencarnação, religiosidade, espiritualidade e enfrentamento religioso (Tabela 8).
Considerar que as próprias crenças influenciavam na prática clínica diferiu entre os
grupos que tinham e aqueles que não tinham afiliação religiosa F(4,78)=10,42, p<0,001.
O teste post hoc indicou que todos os grupos religiosos pontuaram significativamente
mais (p<0,05), quando comparados com o grupo composto pelos psiquiatras que não
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declararam afiliação religiosa, na questão que avaliou o quanto consideravam que as
próprias crenças influenciavam na prática clínica.
A esse respeito, também encontramos que os psiquiatras que trabalhavam com
crianças t(82)=2,52, p=0,013, e aqueles que atendiam adultos t(82)=2,03, p=0,045,
foram significantemente inclinados a considerar que suas crenças influenciavam a
prática clínica.
Do total de participantes, 88,1% consideraram que perguntar sobre a R/E do
paciente era algo que o psiquiatra poderia ou deveria fazer. Metade da amostra
respondeu que abordava “frequentemente” a R/E dos seus pacientes, enquanto 46,4%
abordavam apenas “ocasionalmente” ou “raramente” (Tabela 7).
Nenhuma das características sociodemográficas, assim como o tempo de atuação
na psiquiatria, a subespecialidade na psiquiatria e crenças religiosas, estavam associados
ao comportamento de abordar a R/E do paciente. Entretanto, como apresentado na
Tabela 8, a variável acreditar em reencarnação correlacionou-se positivamente com a
frequência com que os psiquiatras perguntavam sobre a R/E do paciente.
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Influência de crenças religiosas/espirituais e enfrentamento religioso/espiritual na prática clínica e no questionamento da fé
por psiquiatras do IPq-HC-FMUSP (Correlações de Pearson)
Crença
em Deus

Crença em vida
após a morte

Crença em
reencarnação

Espiritualidade

Religiosidade

Enfrentamento
não religioso

Enfrentamento
religioso

Minhas crenças religiosas
influenciam minha prática clínica

0,533**

0,457**

0,234*

0,633**

0,665**

-0,263*

0,691**

Perguntar sobre a religiosidade e
a espiritualidade do paciente é
algo que o psiquiatra pode ou
deve fazer?

-0.148

0,051

0,175

-0,125

-0,153

0,013

-0,093

Com que frequência você
pergunta sobre as questões
religiosas/espirituais dos
pacientes?

-0,077

0,059

0,232*

-0,097

-0,092

-0,101

-0,052

Minha experiência como médico
fez com que eu questionasse as
minhas crenças
religiosas/espirituais

0,355**

0,362**

0,274*

0,236*

0,242*

-0,139

0,337*

Eu considero um desafio
permanecer fiel à minha religião
em meu trabalho como médico

0,271*

0,142

0,170

0,171

0,093

0,037

0,188

Influência das crenças
religiosas na prática clínica

Questionamento da fé

*p < 0.05, **p < 0.00
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No que diz respeito às barreiras e dificuldades encontradas pelos participantes ao
abordar a R/E na prática clínica, encontramos que 44,1% da amostra declararam que
não tinham nenhuma dificuldade em abordar a R/E de seus pacientes, e estes estavam
mais entre os homens que entre as mulheres (Teste exato de Fischer, p=0,041, adjusted
residual=2,2), assim como tendiam a ser menos espirituais (M=2,19; DP=0,97;
t(82)=2,16; p=0,034 e menos religiosos (M=1,68; DP=0,81; t(82)=2,55; p=0,013).
Por outro lado, aqueles que apresentaram dificuldades e barreiras em avaliar a
R/E do paciente na prática clínica declararam os motivos como sendo: falta de tempo,
seguida do medo de extrapolar o papel do médico e da falta de treino. Na sequência
vieram: o aspecto religioso/espiritual não é relevante para o paciente; medo de ofender o
paciente; não se sentir confortável com o tema; não saber o porquê ou as razões; não é
papel do médico e receio que os colegas não aprovem (Figura 3)
Mais homens que mulheres consideraram a falta de tempo como uma barreira
relevante na investigação da R/E na prática clínica (Teste exato de Fischer, p=0,023;
adjusted residual=2,4). Os psiquiatras que declararam medo de extrapolar o papel do
médico como uma dificuldade pontuaram significativamente mais em religiosidade
(M=2,52; DP=1,03; t(82)= -3,30; p=0,013) e espiritualidade (M=2,29; DP=0,96;
t(50,43)= -3,06; p=0,004).

Figura 3.

Barreiras / dificuldades dos psiquiatras do IPq-HC-FMUSP na
abordagem da religiosidade e da espiritualidade do paciente
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A análise de regressão múltipla “stepwise” foi utilizada para identificar quais,
das barreiras ou dificuldades na abordagem da R/E na prática clínica, seriam os
melhores preditores da frequência com que os psiquiatras perguntavam sobre a R/E do
paciente (adjusted R²=0,25; F(3,80)=10,15; p<0,001). Os preditores mais significantes
no final do modelo (em uma direção negativa) foram: “não é papel do médico” (β= 0,42; t= -4,34; p<0,001), “não saber o porquê ou a razão” (β= -0,30; t= -3,12; p=0,002)
e “falta de tempo” (β= -0,25; t= -2,56; p=0,012).
Com relação a considerar se o médico poderia ou deveria perguntar sobre a R/E
do paciente (adjusted R²=0,16; F2,81=9,04; p<0,001) os melhores preditores foram:
“não se sentir confortável com o tema” (β=0,25; t=2,46; p=0,016) e (em uma direção
negativa) “não é papel do médico” (β= -0,40; t= -3,88; p<0,001).

5 ESTUDO III

5.1 OBJETIVO

Identificar subgrupos de psiquiatras brasileiros, de acordo com as suas crenças
religiosas/espirituais, e investigar se os perfis identificados possibilitam prever as suas
atitudes e comportamentos relacionados à R/E dos pacientes na prática clínica.

5.2 MÉTODOS
5.2.1 Amostra e procedimentos
O presente estudo seguiu os mesmos padrões dos dois estudos apresentados
anteriormente, isto é, observação transversal e abordagem quantitativa.
O banco de dados deste terceiro estudo incluiu os dados obtidos nos dois estudos
anteriores. No estudo 1 foram analisados 484 formulários de respostas (ver descrição
mais detalhada nas págs. 24-34) de psiquiatras pertencentes à ABP e, a estes,
acrescentamos as respostas de 35 psiquiatras que responderam ao questionário
tardiamente e, por isso, não tinham sido incluídos no estudo 1. No estudo 2, avaliamos
84 psiquiatras do IPq-HCFMUSP (ver descrição mais detalhada nas págs. 35-47). No
terceiro estudo, somamos os dois bancos e excluímos 11 formulários de respostas de
psiquiatras que haviam respondido nas duas etapas da pesquisa. As respostas
sobrepostas foram eliminadas do estudo 1 porque os “e-mails” utilizados pelos
participantes para o encaminhamento das respostas ficavam registrados no sistema,
permitindo sua identificação. No estudo 2, embora não fosse possível reconhecer os
formulários de respostas dos psiquiatras, uma vez que eram entregues em envelopes
sem identificação, o nome do participante era registrado no ato da entrega,
possibilitando, dessa forma, identificá-los no do estudo 1. Restaram 592 formulários de
resposta.
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5.2.2 Instrumento

5.2.2.1 Variáveis
Para a realização da análise dos dados, foram utilizadas todas as variáveis do
questionário descrito nas páginas 20-23.

5.2.3 Análises estatísticas

Os dados contínuos e categóricos da amostra foram descritos. Para a análise de
perfil latente (APL), o número total de participantes da amostra foi 592 psiquiatras
brasileiros.
A APL é um método estatístico usado para identificar grupos ou classes
homogêneos, por meio de dados multivariados, categoriais e contínuos. Ela é designada
a averiguar se os dados podem ou não ser agrupados, de acordo com padrões de
respostas similares. A APL é semelhante à análise de classes latentes; enquanto a
primeira pode lidar com variáveis contínuas e categóricas, esta última lida apenas com
variáveis dicotômicas. A análise é realizada ao tentar encaixar os dados em determinado
número de categorias, observando quais parâmetros esta categorização gera. A melhor
solução/categorização será escolhida de acordo com os parâmetros gerados. Os
parâmetros utilizados para esta pesquisa foram: a) critério de informação de Akaike
(“Akaike information criteria” – AIC), em que o menor valor indica melhor qualidade
de informação oferecida pelas categorias geradas; b) critério de informação Bayesiano
ajustado pelo tamanho da amostra (“sample-size adjusted Bayesian information criteria”
– BIC), em que o menor valor indica melhor qualidade de informação oferecida pelas
categorias geradas; c) entropia, uma medida de homogeneidade das classes geradas,
indo entre 0 e 1, onde 1 designa classes perfeitamente homogêneas; d) teste paramétrico
“bootstrapped” de razão de verossimilhança (“Parametric bootstraped likelihood ratio
test”), em que o p<0.05 indica que não há diferença entre classificar os dados em n
categorias ou em n-1 categorias); e) o teste Lo-Mendell-Rubin de razão de
verossimilhança ajustado (LMR adjusted likelihood ratio test), em que o p<0.05 indica
que a solução atual é estatisticamente diferente da solução com n-1 classes, indicando
que a atual deve ser escolhida em relação à solução com n-1 classes.
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Não há solução perfeita para a divisão de dados em perfis, assim, conforme
Muthen & Muthen156, a melhor solução deve ser apresentada levando-se em conta os
parâmetros acima e o julgamento clínico.
As análises foram realizadas com o Mplus 8 para OS157.

5.3 RESULTADOS

Um total de 592 psiquiatras participaram deste estudo. Nesta amostra, a idade
média foi 48 anos (DP=11,7), 60% dos psiquiatras eram do sexo masculino e mais de
dois terços casados. Com relação à experiência profissional, os dados indicaram que o
tempo médio trabalhado na psiquiatria foi 20,63 anos (DP=11,65); quanto ao nível
educacional, a maior parte da amostra era pós-graduada e tinha o título de
especialização. No que se refere à afiliação religiosa, 66,5% dos psiquiatras declararam
que tinham, pelo menos, uma religião, e a maioria era católica. Os dados da Tabela 9
apresentam um resumo dessas características sociodemográficas.
Tabela 9.

Características sociodemográficas dos psiquiatras brasileiros (n=592)
n (%)

Idade (anos; média e desvio padrão)
Sexo (feminino)
Estado civil (casados)
Nível Educacional
Residência
Especialização
Mestrado
Doutorado*
Não responderam
Tempo na psiquiatria (anos; média e desvio padrão)
Afiliação religiosa
Católica
Protestante ou Evangélica
Espíritas
Outras religiões
Nenhuma
Não respondeu
*Inclui a categoria pós-doutorado

47,96 (11,66)
237 (40,0)
414 (70,8%)
153 (26,1)
204 (34,8)
101 (17,2)
129 (22,0)
5
20,63 (11,65)
186 (31,5)
40 (6,8)
104 (17,6)
63 (10,6)
198 (33,5)
1

Estudo III

51

No que diz respeito às opiniões e comportamentos dos participantes referentes à
R/E na saúde e na prática clínica, os resultados mostraram que 44,6% consideraram que
a R/E interfere “frequentemente” na decisão do paciente sobre o tratamento indicado; o
restante dos respondentes dividiu-se entre as respostas “ocasionalmente” (37,7%),
“raramente” (13,6%) e “nunca” (4,1%). Com relação a considerar que a R/E afeta o
bem-estar do paciente, 64,8% responderam “frequentemente”, 29,6% “ocasionalmente”,
3,8% “raramente” e 1,8% “nunca”. Para a questão que avaliou se consideravam
importante a inclusão da R/E na formação médica, as respostas foram: 43,2%
declararam “muito importante”, 28,9% “razoavelmente”, 14,9% “pouco” e 12,9% “nada
importante”. A inclusão da R/E na formação psiquiátrica foi considerada “muito
importante” por 40,6%, 30,1% responderam “razoavelmente”, 16,7% “pouco” e 12,6%
“nada importante”. Os dados também indicaram que 46,5% dos psiquiatras abordavam
“frequentemente” as questões religiosas e espirituais de seus pacientes, 33,8%
“ocasionalmente”, 14,6% “raramente” e apenas 5,1% “nunca” abordavam a R/E em sua
prática clínica.
Os dados da Tabela 10 apresentam a APL das respostas dos psiquiatras ao
questionário. Os resultados indicaram que a melhor solução/categorização foi com duas
classes de agrupamento, pois apresentou o melhor valor de entropia e foi o número de
classes com valor Lo-Mendell-Rubin estatisticamente significante.

Tabela 10.

Análise de perfis latentes de respostas dos psiquiatras brasileiros ao
questionário de religiosidade e espiritualidade na prática psiquiátrica
AIC

BIC

Entropia

LRT

P

LMRa

2 classes

23291.237

23354.096

0.967

-13756.570

0.0000

0.0000

3 classes

22306.700

22393.735

0.927

-11593.618

0.0000

0.4218

4 classes

21858.771

21969.983

0.925

-11081.349

0.0000

0.7613

5 classes

21724.447

21859.835

0.933

-10837.386

0.0000

0.7357

a

Lo-Mendell-Rubin

Os dados da Tabela 11 referem-se à análise do perfil latente da amostra
representada somente pelos 508 participantes da ABP e demonstra que a inclusão dos
psiquiatras do IPq-HC-FMUSP nas análises desse estudo não alterou os resultados;
verificamos que a melhor escolha também seria com duas classes, com o maior valor
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para entropia e significância para o teste de Lo-Mendell-Rubin. Apenas três do total dos
participantes mudaram de classe quando as análises foram realizadas com os dois
grupos, indicando que essa inclusão significou apenas um aumento do número de
participantes.

Tabela 11.

Análise de perfis latentes de respostas dos psiquiatras da ABP ao
questionário de religiosidade e espiritualidade na prática psiquiátrica
AIC

BIC

Entropia

LRT

P

LMRa

2 classes

20002.010

20056.941

0.968

-11816.846

0.0000

0.0000

3 classes

19114.807

19190.865

0.936

-9949.005

0.0000

0.7634

4 classes

18756.810

18853.995

0.922

-9485.403

0.0000

0.7081

5 classes

18647.516

18765.828

0.937

-9286.405

0.0000

0.7223

a

Lo-Mendell-Rubin

As Figuras 4 e 5 apresentam as características religiosas/espirituais e opiniões
relacionadas à R/E na prática clínica dos psiquiatras de acordo com os diferentes perfis.
O perfil 1 denominamos de “menos religiosos”, pois comparando esses
indivíduos com os psiquiatras do outro perfil, eles foram os que menos declararam
visitas a templos religiosos/espirituais (médias 1,4 vs. 2,79), os que menos realizavam
leituras religiosas/espirituais (médias 1,5 vs. 3,41), os que apresentaram menores
frequências de oração/prece (médias 1,56 vs. 4,38) e menores frequências de práticas
espirituais não religiosas, como meditação e ioga (1,74 vs. 2,74). Também tiveram
menores médias em religiosidade intrínseca (1,49 vs. 3,25), espiritualidade (2,03 vs.
3,37), religiosidade (1,34 vs. 2,86) e enfrentamento religioso (1,41 vs. 3,43).
Coerentemente, somente na questão que avaliou o enfrentamento não religioso as taxas
foram maiores (3,38 vs. 2,38). Quanto às opiniões relacionadas à R/E na prática clínica,
foram os que menos consideraram que suas crenças religiosas/espirituais influenciavam
em seu trabalho como médico (1,46 vs. 2,93), os que menos acreditavam que a
medicina seria um chamado ou uma missão (1,76 vs. 3,10) e, ainda, os que menos
consideravam que a prática da medicina pudesse fazê-los questionar suas próprias
crenças (1,95 vs. 2,53) (Figura 4).
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Características religiosas e espirituais dos psiquiatras brasileiros de acordo
com os diferentes perfis

A Figura 5 apresenta as crenças religiosas/espirituais dos psiquiatras de acordo
com os diferentes perfis. Observamos que o perfil 1 também agrupa os indivíduos com
menores percentagens de crença em Deus (40,2% vs. 99,4%), vida após a morte (13,5%
vs. 87,9%), e reencarnação (5,2% vs. 57,7%).
Como demonstrado nas Figuras 4 e 5, o perfil 2 reuniu os psiquiatras mais
“crentes” e com características religiosas/espirituais mais presentes e, por isso, foi
nomeado como “mais religiosos”.
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Crenças religiosas/espirituais dos psiquiatras de acordo com os diferentes
perfis

Os dados da Tabela 12 descrevem a probabilidade condicional de cada item de
resposta no respectivo perfil. O perfil 1 teve 245 (41,5%) psiquiatras e a idade média de
48,54 anos, e o perfil 2 reuniu a maioria dos participantes (n=347, 59,6%) e idade média
de 47,54 anos. Comparando os indivíduos dos dois perfis, observamos que os
psiquiatras do perfil 1 tinham mais tempo na psiquiatria (a média em anos foi de 21,79
vs. 19,82), foi o grupo que concentrou mais indivíduos do sexo masculino (66,5% vs.
55,3%) e reuniu os psiquiatras com maiores níveis educacionais: 28% tinham, no
mínimo, o título de doutor, e alguns também eram pós-doutorados e livres-docentes, ao
passo que no perfil 2 essa percentagem foi de apenas 17,7%.
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Características, opiniões e comportamentos da amostra de acordo com os
diferentes perfis religiosos/espirituais
Classe 1
(n=245)
“Menos
religiosos”

Classe 2
(n=347)
“Mais
religiosos”

Idade (anos; média, DP)

48,54 (11.95)

47,54 (11,46)

0,3132

Sexo (feminino; %, n)

33,5% (82)

44,7% (155)

0,0061

Estado civil (casado; %, n)

73,4% (177)

68,7% (237)

0,4731

Nivel educacional (doutorado; %, n)3

28,0% (68)

17,7% (61)

0,0011

Tempo na psiquiatria (anos; média, DP)

21,79 (11.75)

19,82 (11,53)

0,0442

Afiliação religiosa (nenhuma; %, n)

69,3% (169)

8,4% (29)

0,0001

Inclusão da R/E na formação médica (média,DP)

2,47 (1,14)

3,37 (0,81)

0,0002

Inclusão da R/E na formação psiquiátrica (média,DP)

2,39 (1,09)

3,36 (0,80)

0,0002

Considera que a R/E afeta o tratamento do paciente
(média,DP)

3,01 (0,87)

3,36 (0,78)

0,0002

Considera que a R/E afeta a saúde do paciente
(média,DP)

3,29 (0,78)

3,75 (0,47)

0,0002

Aborda a R/E do paciente (média,DP)

3,06 (0,97)

3,33 (0,78)

0,0002

P

Dados sociodemográficos e profissionais

Características religiosas/espirituais, opiniões e
comportamentos relacionados à religiosidade e à
espiritualidade na saúde e na prática Clínica

1

Chi-quadrado de Pearson
ANOVA
3 Incluiu o título de pós-doutorado
Negrito: Associações significantes
2

A maioria (69,3%) dos indivíduos do perfil 1 declarou que não tinha religião, ao
contrário do perfil 2, em que 91,6% dos psiquiatras indicaram uma afiliação religiosa.
Com relação às opiniões referentes à R/E e saúde, os psiquiatras do perfil 1 foram os
que menos consideraram que a R/E influencia nas decisões dos pacientes sobre o
tratamento indicado (média = 3,01 vs. 3,36) e que a R/E pode afetar a saúde e o bemestar do paciente (média = 3,29 vs. 3,75). Os indivíduos do perfil 1 também foram
aqueles que menos consideraram importante a inclusão da R/E na formação do médico
(média = 2,47 vs. 3,37) e na formação do psiquiatra (média = 2,39 vs. 3,36). Com
relação à abordagem da R/E na prática clínica, encontramos que os psiquiatras do perfil
1 eram os que menos perguntavam sobre as questões religiosas/espirituais de seus
pacientes (média = 3,06 vs. 3,33) (Tabela 12).

6 DISCUSSÃO GERAL DOS TRÊS ESTUDOS

Neste capítulo, serão discutidos os resultados referentes aos três estudos
apresentados acima; inicialmente, as semelhanças e diferenças entre eles e, em seguida,
a comparação desses achados com os trabalhos encontrados na literatura internacional.

6.1 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS: ESTUDOS 1, 2 e 3

Com o objetivo inicial de realizar um levantamento do perfil religioso/espiritual
dos psiquiatras brasileiros, realizamos o estudo 1. Em seguida, no estudo 2
investigamos o perfil religioso/espiritual dos profissionais de um dos mais importantes
centros na formação de psiquiatras e no desenvolvimento de pesquisas na área das
neurociências. Finalmente, no estudo 3 agrupamos os psiquiatras dos estudos anteriores,
com características semelhantes, em subgrupos específicos, com vistas a diferenciar os
padrões de atitudes e comportamentos relacionados à R/E na prática clínica.
Apesar das análises estatísticas realizadas nos dois primeiros estudos terem sido
distintas, a comparação entre eles foi possível, uma vez que apresentaram informações
suficientes para que pudéssemos confrontá-los e, assim, identificar suas semelhanças e
dessemelhanças.
No que diz respeito aos dados sociodemográficos, as amostras da ABP (estudo
1) e do IPq-HC-FMUSP (estudo 2) apresentaram resultados bastante similares com
relação à idade (a média foi 49 e 45 anos, respectivamente); estado civil (a maioria era
casada ou em união estável); gênero (a maior parte era do sexo masculino);
subespecialidade médica (a maioria trabalhava na psiquiatria de adultos) e quanto ao
tempo de atuação na psiquiatria, a média foi em torno de 20 anos nas duas amostras.
Apenas em relação ao grau de instrução, a amostra de psiquiatras do IPq-HC-FMUSP
apresentou índices superiores: 67,9% possuíam título de mestrado e doutorado; na
amostra da ABP, essa percentagem foi apenas 36%. Tal diferença é compreensível, já
que o IPq-HC-FMUSP é uma instituição acadêmica e, portanto, com maior percentual
de psiquiatras com treinamento em pesquisa (mestres e doutores). No que se refere às
subespecialidades em psiquiatria, no estudo 1 encontramos maior percentagem de
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afiliação religiosa entre os psiquiatras forenses e, no estudo 2, aqueles que trabalhavam
na psiquiatria infantil eram os que se declaravam mais espirituais. Quanto ao gênero, no
estudo 1, as mulheres relataram mais afiliação religiosa e, no estudo 2, os homens
tinham menos dificuldades em abordar R/E de seus pacientes.
Com relação às crenças religiosas/espirituais, os resultados dos estudos 1 e 2
demonstraram que a maioria dos psiquiatras declarou afiliação religiosa: 67,4% na
amostra da ABP e uma percentagem um pouco menor (57,7%) na amostra do IPq-HCFMUSP.
A religião católica foi a mais citada nos dois grupos (ABP e IPq-HC-FMUSP),
porém, no estudo 1,

ela foi seguida da religião espírita e não da protestante ou

evangélica, como indica o Censo Demográfico da população brasileira, o que já era
esperado, uma vez que o próprio Censo mostra que, no Brasil, o espiritismo tem sido
mais popular entre os profissionais liberais, sendo os evangélicos, geralmente, mais
prevalentes nos níveis socioeconômicos médio-baixo e baixo145. Entretanto, no estudo
2, em que a amostra possivelmente tenha representado psiquiatras de nível
socioeconômico superior em relação ao restante do país, conforme dados de distribuição
de renda regional158, os resultados não foram os esperados quando comparados com os
do IBGE, ou seja, a religião católica foi seguida da protestante ou evangélica e, depois,
da espírita. Futuros estudos talvez possam ajudar a entender melhor o porquê dessas
diferenças.
Embora a maioria da população brasileira seja católica, ela tem sido
caracterizada por uma crescente diversidade de grupos religiosos, desde o início do
século XX. O Censo Demográfico brasileiro mostra um aumento de seguidores nas
religiões evangélicas e no espiritismo (um movimento religioso e filosófico iniciado na
segunda metade do século XIX), à custa do catolicismo. No entanto, a religião católica
ainda é, de longe, a maior do Brasil, representando 64,6% do total de religiosos145.
Além de apresentar taxas maiores em afiliação religiosa, a amostra da ABP
também apresentou percentagens maiores relacionadas à crença em Deus (71,4% vs.
59,5%). Interessantemente, nas duas amostras o percentual de crença em Deus foi maior
que o percentual de afiliação religiosa (ABP=67,4% e IPq-HC-FMUSP=57,7% para
afiliação religiosa).
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Ainda com relação às crenças religiosas, os psiquiatras dos dois grupos
pontuaram mais em espiritualidade que em religiosidade. Na amostra da ABP, 68,7%
consideravam-se muito ou moderadamente espirituais e apenas 43,3% muito ou
moderadamente religiosos. Estas percentagens foram menores na amostra do IPq-HCFMUSP (53,5% para espiritualidade e 31% em religiosidade).
No estudo 1, identificamos que apenas 45,5% dos respondentes perguntavam
com frequência sobre a R/E de seus pacientes e aqueles que se declaravam mais
religiosos e mais espirituais eram mais inclinados a abordar o assunto. No estudo 2,
50% dos psiquiatras incluíam a R/E na prática clínica e a crença em reencarnação
apresentou-se associada positivamente à abordagem da R/E.
Mais de um terço das amostras (40,3% da ABP e 44,1% do IPq-HC-FMUSP)
declarou não encontrar barreiras em lidar com os aspectos religiosos/espirituais dos seus
pacientes, mas a maioria dos participantes, em ambos os estudos, relatou algum tipo de
dificuldade com a abordagem do tema. As barreiras mais citadas pelos psiquiatras da
ABP e do IPq-HC-FMUSP foram as mesmas, diferiram apenas quanto à frequência.
Foram elas: medo de exceder o papel do médico (30,2% vs. 25,0%), falta de treino
(22,3% vs. 19,1%) e falta de tempo (16,3% vs. 27,4%).
Na amostra da ABP, os psiquiatras que declararam não ter dificuldades para
discutir a R/E dos pacientes eram os mais inclinados a não relatar afiliação religiosa e
também aqueles que mais abordavam a R/E no atendimento clínico. Na amostra do IPqHC-FMUSP, os participantes que não tinham dificuldades em lidar com a R/E, eram
mais homens que mulheres, sendo também os que se declaravam menos religiosos e
menos espirituais. Os psiquiatras do estudo 1, que relataram medo de exceder o papel
do médico, indicavam mais afiliação religiosa e perguntavam menos sobre a R/E do
paciente; já os psiquiatras do IPq-HC-FMUSP, que apresentaram essa dificuldade,
pontuaram mais em religiosidade e em espiritualidade.
De maneira geral, os dados acima demonstraram que as amostras dos estudos 1 e
2 eram bem mais semelhantes que discrepantes quanto às variáveis de interesse. Logo,
resolvemos realizar um terceiro estudo, com o propósito de identificar diferentes
subgrupos de psiquiatras que apresentassem características semelhantes de crenças,
comportamento e prática profissional. Uma vantagem adicional em utilizarmos, na
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análise do estudo 3, todos os participantes dos estudos 1 e 2, foi o aumento do poder
estatístico da própria análise na identificação de subgrupos com perfis semelhantes.
Os resultados da análise de perfil latente (APL) indicaram que os 592 psiquiatras
brasileiros participantes poderiam ser, preferencialmente, divididos em dois subgrupos,
com características distintas de perfis religiosos/espirituais. O perfil “menos religiosos”
foi o menor grupo (n=245) e reuniu os psiquiatras com menores índices de crenças e
frequência de práticas religiosas/espirituais; o maior número de participantes do sexo
masculino (2:1); os psiquiatras com níveis educacionais mais elevados (maior
percentagem de mestres e doutores); com mais tempo de atuação na psiquiatria e
aqueles que abordavam menos a R/E na prática clínica. O perfil “mais religiosos”
(n=347) agrupou os psiquiatras com características opostas ao perfil anterior, ou seja,
eram mais crentes e atuantes na vida religiosa; eram os que mais consideravam a
influência da R/E na saúde e tratamento médico; atribuíam mais importância à inclusão
da R/E na formação profissional e aqueles que mais abordavam a R/E de seus pacientes.

6.2 COMPARAÇÃO DOS ESTUDOS 1, 2 e 3 COM A LITERATURA
INTERNACIONAL
Nossos achados demonstraram que a maioria dos psiquiatras brasileiros declarou
uma afiliação religiosa, mas um número ainda maior de participantes relatou crença em
Deus. No estudo 1, encontramos que 28,5% dos psiquiatras que não tinham religião,
acreditavam em Deus e, no estudo 2, a percentagem daqueles que acreditavam em Deus
era um pouco maior em relação aos que relatavam afiliação religiosa. Por outro lado,
um estudo com psiquiatras americanos159 mostra que 82% declaram afiliação religiosa,
mas apenas 65% indicam crença em Deus. Resultados parecidos são relatados em um
estudo com psiquiatras alemães132, em que 70,7% têm religião, mas só 56% acreditam
em Deus. Similarmente, uma outra pesquisa aponta que 80% dos médicos
dinamarqueses de várias especialidades declaram alguma afiliação religiosa, mas apenas
56% consideram-se uma pessoa de fé160.
Estes dados parecem indicar que nem sempre a percentagem de afiliação
religiosa relatada por um grupo reflete o nível de suas crenças religiosas/espirituais, e
que declarar uma afiliação religiosa pode, em alguns casos, apenas fazer parte de um
protocolo de identificação, indicar somente uma herança cultural ou familiar, ou seja,
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que o fato de identificar-se com uma religião não significa, necessariamente, professá-la
e, por outro lado, não declará-la pode não significar incredulidade.
Em consonância com as informações apresentadas acima e também em
concordância com evidências anteriores159,

161, 162

, observamos que os psiquiatras das

duas amostras consideravam-se mais espirituais que religiosos, o que nos remete ao fato
de que, nos últimos séculos, o conceito de religião tem mudado e as grandes
organizações religiosas, que antes eram fonte de sentido e significado aceitos
coletivamente, vêm sendo aos poucos substituídas por uma religiosidade mais
individualizada, privada, na qual as pessoas independem de uma instituição e, muitas
vezes, adotam das várias vertentes religiosas somente aquilo que vai ao encontro de
suas vontades ou necessidades. O conceito de espiritualidade vem sendo usado para
referir-se a essa tendência atual da desinstitucionalização e destradicionalização da
religiosidade163, fenômenos que podem ser favorecidos pelo alto grau de pluralismo e
sincretismo religioso, característicos da sociedade brasileira145, 164.
Com relação ao gênero, nossos estudos revelaram as mulheres mais religiosas
quando comparadas aos homens. No estudo 1, elas eram mais propensas a declarar
afiliação religiosa e, no estudo 2, encontramos que os psiquiatras que declararam menos
dificuldades para abordar os aspectos religiosos/espirituais de seus pacientes pontuaram
menos em R/E e eram na maioria homens, indicando a possibilidade das mulheres
atribuírem maior importância à R/E. Além disso, no estudo 3, a análise de perfil latente
apontou um número maior de mulheres entre os psiquiatras ‘mais religiosos’. Estes
resultados são similares aos encontrados na literatura, por exemplo, um estudo
canadense relata que psiquiatras do sexo feminino apresentam taxas mais elevadas de
crenças religiosas, práticas religiosas e religiosidade intrínseca que colegas do sexo
masculino116. Neeleman e King113, no Reino Unido, também demonstram que a taxa de
psiquiatras mulheres que acreditam em Deus é maior que a apresentada pelos homens.
Em revisão narrativa da literatura, Miller & Hoffman165 mostram que a maior
religiosidade da mulher é observada ao longo de toda sua vida e manifesta-se por meio
de maior propensão em declarar afiliação religiosa, maior comprometimento pessoal
com a prática religiosa e com maior frequência a igrejas ou cultos.
Nesse mesmo sentido, uma pesquisa patrocinada pelo Pew Research Center166
em 192 países e territórios, com populações das religiões católica, muçulmana, judaica,
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hindu, budista e outras também indica diferenças de sexo no tocante à religiosidade. De
um modo geral, em todo o mundo, as mulheres declaram mais afiliação religiosa, maior
frequência a cultos (com exceção das religiões muçulmana e judaica) e maiores índices
de oração ou prece diária. Além disso, dos países pesquisados que dispõem de dados a
respeito da população de ateus, em apenas um deles (França) o universo de homens é
um pouco menor que o das mulheres (49% vs. 51%). No Brasil, a mesma pesquisa
revela a semelhança no percentual da religiosidade feminina com a maior parte dos
países pesquisados. As mulheres, comparadas aos homens, indicam índices maiores de
frequência a cultos, de prática de orações diárias e a atribuição de maior importância à
religião166. Estes dados corroboram aqueles encontrados em uma amostra probabilística
da população brasileira, apontando maior religiosidade entre as mulheres146.
Vários estudos empíricos vêm demonstrando essa maior religiosidade da mulher
em relação ao homem e esta diferença tem despertado intenso interesse dos
pesquisadores desde 1930

167, 168

. No entanto, embora várias teorias tentem explicar os

motivos dessa diferenciação de abordagens de carácter sociológico169 e psicológico170,
até aquelas que fundamentam a maior irreligiosidade do homem em bases
fisiológicas171,

172

, ainda não existem estudos empíricos concludentes capazes de

justificar qualquer posição a respeito. Até agora, o que se observa é um princípio de
consenso sobre o caráter multifatorial de sua origem173.
Com relação às áreas de atuação na psiquiatria, o estudo da ABP revelou que os
psiquiatras forenses tinham maior propensão a declarar afiliação religiosa. Talvez uma
investigação mais aprofundada desses dados pudesse corroborar a teoria de Norko174,
que discute a relação entre a prática da psiquiatria forense e a espiritualidade. O autor
parte do pressuposto de que a prática da medicina é o exercício de uma vocação, que
embute, necessariamente, uma concepção de espiritualidade, uma vez que implica
atendimento de uma chamada à cura do semelhante. Ademais, com base em evidências
de que essa percepção é fortemente pronunciada entre os psiquiatras175, o autor entende
que, na psiquiatria forense, esta condição mostra-se especial, pois, além da atuação
como profissional da saúde, que já pressupõe um ato vocacional, o psiquiatra forense
atua também auxiliando na busca da verdade e da justiça que, segundo ele, somente
podem ser alcançadas com uma postura de preocupação com o bem comum, o que não
deixa de expressar um exercício ou prática espiritual.
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Ainda, no que diz respeito à subespecialidade, os psiquiatras do IPq-HC-FMUSP
que atuavam na área infantil, apresentaram maiores níveis de espiritualidade e esses
dados são próximos àqueles encontrados por Curlim et al.176, no qual os pediatras,
comparados com médicos de outras especialidades, também configuram entre os mais
religiosos.
A literatura é carente de estudos sobre R/E e subespecialidades psiquiátricas, o
que torna o assunto interessante para futuras investigações.
O número de anos trabalhados na psiquiatria associado a níveis menores de
afiliação religiosa foi um dos achados interessantes de nossa pequisa. O estudo 2 não
apresentou nenhuma associação entre estas variáveis, talvez em razão do tamanho
amostral e, portanto, um menor grau de robustez estatística, mas, no estudo 1
identificamos que os psiquiatras da ABP, com mais tempo na profissão, eram mais
inclinados a não declarar afiliação religiosa e, a esse respeito, encontramos dados
similares relatados em um estudo canadense, indicando que à medida que os anos de
prática profissional aumentam, a importância atribuída pelos psiquiatras à R/E na
psiquiatria diminui e, por outro lado, a tendência de associá-la a aspectos negativos
aumenta116.
Esses dados, pouco explorados na literatura, trouxeram várias reflexões no
sentido de que tais achados possam ser decorrentes da influência de teorias
antirreligiosas e antiespirituais na formação de uma geração de psiquiatras, que
iniciaram suas práticas em uma época em que essas ideias eram predominantes. Nesse
caso, devemos estar atentos para analisá-los e compará-los, uma vez que possam estar
refletindo um fenômeno geracional e, não necessariamente, um fenômeno relacionado
ao tempo trabalhado na especialidade.
Afinal, como já registrado nesta pesquisa, a religião tinha uma conotação
amplamente negativa dentro da psiquiatria, desde o final século XIX177,
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, sendo

identificada com a própria insanidade mental e responsável, inclusive, por grande parte
das causas de abrigamento em asilos psiquiátricos, sob os mais diversos diagnósticos,
como “excitação religiosa”, “loucura religiosa” e “melancolia religiosa”, dentre
outros179. Para Freud, a religião deveria “ser considerada seriamente como adversária”
do progresso científico, já que a supunha incapaz de suportar um exame crítico por parte
da ciência180.
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Ainda na década de 1970 do século passado, as manifestações ou experiências
místicas continuavam sendo associadas quase que exclusivamente a comportamentos
patológicos, do tipo psicótico, ou a um fenômeno de regressão, dissociação ou fuga,
como foi anunciado em 1976 pelo “Committee on Psychiatry and Religion” do GAP –
“Group for the Advancement of Psychiatry”181, dos Estados Unidos da América.
Além disso, no início, as abordagens psiquiátricas eram partidárias; algumas
teorias defendiam a predominância dos aspectos biológicos na etiologia das doenças
mentais, enquanto outras apontavam o fator psicológico como sua causa determinante.
Apenas recentemente surgiram modelos mais abrangentes, que integram vários
elementos na compreensão da saúde mental182. Atualmente, a psiquiatria objetiva a
abordagem integral da pessoa e considera a interação dos fatores biológicos,
psicológicos, sociais e religiosos/espirituais, tanto na avaliação diagnóstica como na
conduta terapêutica98.
Portanto, devemos atentar para o fato de que a psiquiatria vem se transformando
consideravelmente nas últimas décadas, assim como sua relação com a religião. As
abordagens teóricas que compreendiam a expressão religiosa como uma manifestação
patológica predominaram por várias décadas no campo da psiquiatria e da psicologia,
influenciando muitos profissionais da área e, embora continuem presentes159, esta
influência tem se tornado cada vez menos relevante.
Além disso, o avanço das pesquisas, demonstrando um número cada vez maior
de evidências dos efeitos benéficos da R/E para a saúde mental, tem mudado a forma de
se interpretar as experiências religiosas/espirituais dos pacientes.
Entretanto, apesar das evidentes mudanças na abordagem da R/E na psiquiatria,
a literatura ainda chama a atenção para a característica mais “secular” da maioria dos
psiquiatras; e nossa pesquisa corrobora esses achados. Identificamos nos estudos 1 e 2
que, apesar da maior parte da amostra declarar crenças religiosas/espirituais, os
psiquiatras brasileiros revelaram-se menos religiosos que seus pacientes, indicando a
tendência geral da classe em grande parte do mundo113,

115, 116

. Psiquiatras vêm se

mostrando também menos religiosos quando comparados com médicos de outras
especialidades143, 159, 162.
Provavelmente, estas características ainda estejam refletindo a “tensão histórica”
entre a religião e psiquiatria120, mas vale registrarmos uma das ideias discutidas por
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Coyle183, sobre as possíveis razões da existência desta lacuna entre a fé dos psiquiatras e
da população em geral. Conforme o autor, enquanto a medicina é um sistema empírico
de informações, que sustenta seu conhecimento sobre fatos e relações de causalidade, a
religião é produto da fé. Isso pode ocasionar que pessoas menos religiosas ou sem
religião já sejam, naturalmente, atraídas para a psiquiatria, como uma alternativa de
busca por propósito e significado na vida ou como uma alternativa de paradigma para a
compreensão do comportamento humano. A esse respeito, um estudo comprova que os
alunos de medicina sem afiliação religiosa têm três vezes mais chances de escolherem a
psiquiatria, segundo evidências colhidas em 11 países da América Latina184.
Por outro lado, podemos pensar que esse “viés antirreligioso”, observado na
psiquiatria, pode levar os responsáveis pela admissão de jovens profissionais em
programas de pós-graduação ou residência médica a afastar pessoas propensas a crenças
religiosas, acentuando ainda mais a prevalência de pessoas não-religiosas no campo da
psiquiatria185. Para Rosmarin186, essa tendência cria uma resistência ao abordar a R/E na
prática e na pesquisa psiquiátrica o que, por sua vez, perpetua suposições em todo o
campo, de que a R/E são aspectos tangenciais ao funcionamento humano e uma questão
secundária no tratamento.
Nesse sentido, replicando os dados da literatura, nossos estudos demonstraram
que as crenças religiosas/espirituais dos psiquiatras influenciavam nas suas atitudes
relacionadas à R/E na prática clínica149, 175, 187. No estudo 1, aqueles que consideravam
importante a inclusão da R/E na prática clínica e na formação do médico tinham mais
afiliação religiosa. No estudo 2, encontramos índices maiores de crença em Deus, vida
após

a

morte,

reencarnação

e

enfrentamento

(“coping”)

religioso/espiritual,

relacionados positivamente às variáveis considerar que as próprias crenças influenciam
na prática médica e considerar que a prática da medicina pode levar ao questionamento
das próprias crenças, indicando a possibilidade da prática médica causar conflitos entre
psiquiatras mais religiosos, capazes de fazê-los questionar a própria fé. Estes dados são
equivalentes a estudos anteriores149, 188.
Da mesma forma, as crenças religiosas/espirituais dos psiquiatras brasileiros
influenciavam na abordagem da R/E de seus pacientes. Em nossos dois estudos
encontramos que, apesar de a maioria dos psiquiatras concordar que a R/E deve fazer
parte do tratamento médico, apenas a metade deles perguntava com frequência sobre os
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aspectos religiosos/espirituais de seus pacientes. Embora a afiliação religiosa não tenha
apresentado associação com incluir ou não a R/E no tratamento médico, encontramos
nos dois estudos que as crenças religiosas/espirituais influenciavam a investigação
clínica desses aspectos. Os participantes que se consideravam mais religiosos e/ou mais
espirituais (estudo 1) e os que acreditavam em reencarnação (estudo 2), abordavam com
mais frequência a R/E de seus pacientes. Estes achados são similares aos encontrados na
literatura, que apontam as crenças religiosas como preditoras da abordagem da R/E111,
116, 132, 160, 188-190

. São vários os estudos que têm demonstrado a relação existente entre as

crenças religiosas/espirituais dos médicos e suas propensões em abordar ou não a R/E
no atendimento clínico191, 192. Geralmente, os médicos com maior autopercepção de R/E
tendem a investigar mais a R/E do paciente116, 191, e o mesmo ocorre com aqueles que
declaram maior frequência em práticas religiosas públicas e privadas193, 194, ao contrário
dos profissionais que não se identificam com nenhuma religião e nem participam de
encontros religiosos, que são pouco inclinados a entender a R/E dos pacientes e/ou
indicá-los para aconselhamento espiritual195.
Assim, nossos estudos demonstraram que os psiquiatras menos religiosos eram
também aqueles que menos discutiam a R/E com seus pacientes, reafirmando o
fenômeno da “lacuna religiosa” entre os médicos e pacientes, tão divulgado na
literatura196,

197

, no qual os médicos, por não atribuírem importância à R/E em suas

vidas, entendem que o mesmo ocorre com seus pacientes, acabando por negligenciar
esses aspectos, já constatados como importantes para a maioria deles125.
Além dos aspectos discutidos acima, há outro fator relevante que tem sido
discutido na literatura, como motivo da discrepância entre considerar importante a
avaliação clínica da R/E e realmente incorporá-la na prática médica118, 198. Trata-se das
barreiras e dificuldades encontradas por alguns profissionais na abordagem do
tema13, 65.
A esse respeito, os resultados dos estudos 1 e 2 indicaram que, embora uma
parte considerável dos psiquiatras brasileiros não tenha dificuldade em incluir uma
avaliação religiosa/espiritual no atendimento clínico, a maioria indicou algum
desconforto em tratar desses assuntos com seus pacientes. As barreiras mais declaradas
foram: medo de extrapolar o papel do médico, falta de treino e falta de tempo. Estes
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achados são correspondentes aos apresentados por estudos realizados com psiquiatras
dos Estados Unidos da América, Alemanha e Reino Unido118, 120, 132.
Verificamos que, no estudo 1, os psiquiatras que declararam falta de treino como
dificuldade na investigação da R/E eram mais tendentes a ter alguma religião e, os que
indicaram medo de extrapolar o papel do médico, além de relatarem mais afiliação
religiosa eram também menos inclinados a abordar a R/E. Parece bem coerente que
esses profissionais, temerosos de exceder seu papel, tenham sido menos propensos a
incluir a R/E em sua prática. Talvez o fato de terem uma orientação religiosa, somado à
possibilidade de não terem recebido treino adequado para tratar da R/E no contexto
clínico, exijam de alguns psiquiatras ainda mais cautela para manter a neutralidade
necessária na relação terapêutica, de forma que não haja interferência de conteúdos
pessoais, no caso, suas próprias crenças religiosas/espirituais.
Estes dados são semelhantes àqueles encontrados por Curlin et al.111, ao
investigarem as dificuldades na abordagem da R/E em uma amostra de médicos de
várias especialidades. A análise univariada aponta que os participantes que relatam falta
de treino/conhecimento e desconforto ao lidar com a R/E de seus pacientes são menos
propensos a abordar o assunto no atendimento médico, mas, nesse caso, diferente de
nossos resultados, eles são menos religiosos e menos espirituais. No entanto, após o
ajuste das características religiosas, os médicos que relatam desconforto com o tema
permanecem menos propensos a abordar a R/E.
No estudo 2, o grupo que relatou medo de extrapolar o papel do médico como
dificuldade para abordar a R/E na prática clínica obteve resultados significantemente
maiores em religiosidade e em espiritualidade e, por outro lado, aqueles que eram
menos religiosos e menos espirituais eram também menos propensos a encontrar
dificuldades na abordagem da R/E, reafirmando nossa suposição acima.
De acordo com Korup et al.199, é impossível para o médico apresentar-se neutro
em termos de valores pessoais, incluindo aqueles decorrentes da religiosidade ou do
ateísmo nos cuidados ao paciente. A neutralidade médica, com total isenção de valores
pessoais, é um “ideal irrealista” à luz das evidências existentes. Para os autores, o
importante é a conscientização desses conteúdos e a percepção de quando estão em ação
na prática clínica, a fim de evitar conflitos com os valores do paciente.
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Os resultados acima, referentes às dificuldades e barreiras encontradas na
abordagem da R/E, devem ser investigados com mais detalhes em estudos posteriores.
A propósito, como já comentamos anteriormente, pudemos observar nos estudos
1 e 2 que as características religiosas/espirituais dos psiquiatras brasileiros parecem
influenciar na forma como atuam na prática clínica. Estes achados, que confirmam a
hipótese desta tese, também foram demonstrados no estudo 3, por meio da análise de
perfil latente, que identificou padrões polarizados de atuação clínica dos psiquiatras
brasileiros relacionados com suas crenças pessoais: os mais religiosos investigavam
mais a R/E dos pacientes, e os menos religiosos tendiam a ignorá-las.
Os psiquiatras do perfil “mais religiosos” foram assim denominados por
apresentarem maiores índices de religiosidade, espiritualidade, religiosidade intrínseca,
enfrentamento religioso, crença em Deus, crença em vida após a morte e crença em
reencarnação e, coerentemente, foram os que mais declararam práticas religiosas e
espirituais, como frequência em serviços religiosos, oração e leitura religiosa/espiritual.
Eram também os que mais consideravam que suas crenças influenciavam em sua prática
clínica, e que esta prática interferia em suas crenças pessoais. Tais resultados são
semelhantes aos encontrados em um estudo anterior, em que se discute sobre uma
potencial influência bidirecional da R/E do médico na prática clínica e da prática clínica
na religiosidade do médico188. Condizem também com os achados de uma metanálise de
10 estudos envolvendo médicos de sete países, que mostram uma correlação positiva
bastante acentuada entre o grau de religiosidade do médico e a percepção da influência
que essa religiosidade exerce em seu trabalho149 .
Mais uma das características que definiu o perfil “mais religiosos” foi considerar
a medicina como um chamado, e este dado é compatível aos encontrados em outros
estudos, em que médicos em geral e psiquiatras com maior R/E são mais tendentes a
conceber a prática da medicina como uma vocação175, 187.
A maioria dos psiquiatras do perfil “menos religiosos” era do sexo masculino,
indicando, como já foi discutido neste trabalho, que as psiquiatras mulheres atribuem
maior importância à R/E em suas vidas113, 116. Além de agrupar um percentual maior de
homens, o perfil “menos religiosos”, não surpreendentemente também reuniu os
psiquiatras com menos afiliação religiosa, e estes dados são semelhantes àqueles
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encontrados na população brasileira, em que o sexo masculino lidera o grupo dos sem
religião, com uma proporção de 9,7% para os homens, contra 6,4% para mulheres145.
No que se refere ao impacto da R/E na saúde e tratamento dos pacientes, nossos
resultados apontaram que os participantes “mais religiosos” eram os que mais
acreditavam nessa interferência. Estes dados são parecidos com os encontrados na
literatura, mostrando que os psiquiatras com índices maiores de religiosidade intrínseca
tinham uma percepção maior da influência da R/E na saúde dos pacientes e, quanto
mais religiosos, mais eles tendiam a considerar essa influência positiva132,

194

. Outros

estudos com médicos de várias especialidades também indicam essa mesma
tendência191, 200.
Nossas análises também revelaram que os psiquiatras do perfil “menos
religiosos” consideravam pouco importante a inclusão da R/E na formação profissional,
o que parece coerente para quem atribui pouca importância à influência da R/E na saúde
e é menos disposto a abordar a R/E do paciente, diferentemente do indicado pelo estudo
de Rensburg et al.201, em que todos os psiquiatras acadêmicos concordam que a
espiritualidade deveria ser incorporada na avaliação clínica e formação em psiquiatria.
Um dos resultados mais relevantes deste estudo diz respeito à educação. Os
psiquiatras do perfil “menos religiosos” tinham os níveis educacionais mais altos: foi o
grupo que reuniu o maior número de doutores, pós-doutores e livre-docentes. Esta
relação negativa entre religião e educação já foi verificada em estudos anteriores202, 203,
mas não se tem um consenso sobre o tema, uma vez que existem estudos que contrariam
essa ideia, apresentando uma associação positiva entre religião e educação204-206. Há,
inclusive, evidências de que essa relação negativa vem diminuindo significativamente
nos últimos anos207, indicando certa aceitação na plausibilidade da religião e ciência
serem visões de mundo compatíveis e afins206, 208.
Entretanto, nossos dados parecem corroborar a “velha tese” de que educação
leva a um declínio da religião209, o que seria entendido como parte do processo de
dessacralização ou secularização da sociedade, em que os fundamentos da religião
foram substituídos pela crença na ciência, crenças seculares, em geral em oposição às
crenças religiosas210, 211.
No entanto, mais uma vez deparamo-nos com a possibilidade de nossos dados
estarem representando um fenômeno geracional, já que a obtenção de títulos
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acadêmicos demanda mais tempo na área e, portanto, maior exposição a teorias
antirreligiosas que poderiam ter influenciado as crenças desses psiquiatras.
Nossas análises ainda revelaram que os psiquiatras mais instruídos eram também
os que menos discutiam a R/E com seus pacientes e, nesse sentido, apesar das
evidências sobre a tendência dos menos religiosos desconsiderarem a R/E nos cuidados
ao paciente, estes dados causam estranheza, pois indicam uma associação negativa entre
educação e a abordagem da R/E na prática clínica.
É interessante notar que os psiquiatras com níveis educacionais mais altos, que
supostamente teriam mais contato com as evidências científicas e que deveriam advogar
em causa delas, norteiem seus comportamentos clínicos com base em pressupostos
ultrapassados. Diante de inúmeros estudos indicando o impacto da R/E na saúde mental,
seria de se esperar que esses profissionais, mais experientes, treinados e instruídos,
abordassem tais temas sem preconceitos e independentemente de seus valores
religiosos. Considerar a influência da R/E como negativa para o paciente já é motivo
suficiente para incluí-la adequadamente no tratamento médico, e não para negligenciála212. Verificar se a R/E desempenha algum papel na ocorrência da doença e, se essa
influência é positiva ou negativa na recuperação do paciente, é fundamental para que
não haja erros diagnósticos213.
É importante salientar que a psiquiatria não perde seu caráter científico por
investigar a relação da R/E e saúde, já que se trata de fenômenos que podem ser
investigados cientificamente214. Portanto, a abordagem da R/E não pode mais ser
relegada pelos profissionais de saúde, sob pena de ver negligenciados aspectos
importantes da saúde do paciente215. Hoje, essa abordagem é considerada um postulado
ético no exercício da psiquiatria216, indispensável no atendimento integral do
paciente217.

6.3 IMPLICAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FUTURAS

Os resultados de nossos estudos parecem corroborar que o treino possa ser uma
ferramenta importante para ajudar os psiquiatras brasileiros a atenderem às novas
diretrizes das associações psiquiátricas, referentes à abordagem da R/E nos cuidados
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médicos e, assim, oferecer um atendimento centrado no paciente que inclua sua
dimensão religiosa/espiritual.
Os aspectos socioculturais das expressões religiosas vêm sendo cada vez mais
reconhecidos na psiquiatria. Atualmente, entende-se que a inclusão do contexto
sociocultural onde ocorrem as manifestações religiosas é fundamental na formulação de
critérios diagnósticos que diferenciem as manifestações espirituais patológicas daquelas
culturalmente aceitas e saudáveis, a fim de se evitar diagnósticos errôneos e/ou
iatrogênia213, 218. No entanto, a maioria dos profissionais de saúde mental não teve, até o
momento, um treinamento adequado para lidar com os aspectos religiosos/espirituais de
seus pacientes e, por isso, pode estar atuando além dos recursos oferecidos em seu
treinamento profissional nas questões relacionadas à R/E219. Foi o que observamos em
nossos relatos; nem todos os psiquiatras brasileiros estão preparados para incluir os
aspectos religiosos/espirituais na avaliação e tratamento do paciente. Ao contrário, a
maioria relata a falta de treino como uma das maiores dificuldades na abordagem da
R/E no atendimento clínico.
Nesse caso, a implementação de programas de capacitação na área seria muito
importante para ajudar os profissionais a lidarem com a R/E com profissionalismo, bem
como para aumentar a conscientização sobre os possíveis vieses na avaliação da R/E do
paciente. Poderia também ajudar a diminuir o desconforto relatado por alguns
psiquiatras ao abordar questões envolvendo a R/E. Alguns desafios, no entanto, podem
ser mais difíceis de serem superados por dependerem de circunstâncias que não estão
inteiramente sob o controle do psiquiatra como, por exemplo, a falta de tempo no
atendimento médico. A esse respeito, talvez o treino pudesse, inclusive, esclarecer que
embora o cuidado espiritual não deva ser considerado uma prerrogativa exclusiva dos
capelães da área da saúde, incluí-los na equipe multidisciplinar ajudaria a evitar
dificuldades como “falta de tempo” e “medo de extrapolar o papel do médico”,
apontadas pelos psiquiatras ao abordar a R/E de seus pacientes. Esta estratégia seria
importante na prestação de cuidados integrais ao paciente.
De modo geral, faz-se imperativo estimular o desenvolvimento de competências
por meio de treinamentos e proposições teóricas com vistas a capacitar os psiquiatras na
aplicação da anamnese religiosa/espiritual, na realização de diagnóstico diferencial
entre as expressões de R/E e psicopatológicas, na indicação de serviços do clero e no
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Naturalmente, o incremento destas habilidades ajudaria os psiquiatras a refletirem sobre
as próprias crenças, sendo elas religiosas ou não, uma vez que, inconscientes, podem se
tornar um fator limitante na discussão do tema com seus pacientes190.
Nessa perspectiva, o treinamento seria um meio de informar os psiquiatras sobre
a relevância da R/E na prática clínica e, principalmente, sobre a importância da “boa
prática psiquiátrica”, que observa limites significativos na abordagem da R/E e afasta a
possibilidade de qualquer tipo de proselitismo, seja por crenças religiosas, políticas ou
ateístas222. É fundamental que os psiquiatras considerem seus próprios valores
religiosos e respeitem os limites éticos de sua atuação, na busca do atendimento integral
do indivíduo.
Em conclusão, é importante pontuar que a grande diversidade étnica, cultural e o
pluralismo religioso que caracterizam a população brasileira, acentuam a necessidade de
conhecimentos específicos e programas capazes de aperfeiçoar os profissionais de saúde
mental no atendimento de pacientes nos diversos cenários socioculturais. É também
bastante oportuno reproduzir uma passagem da tese de livre-docência, de 1997, do Prof.
Francisco Lotufo Neto223:
A religião, uma variável que influencia a saúde mental, está sendo
negligenciada pela psiquiatria nos seus estudos e programas de
tratamento e prevenção. É necessário que o psiquiatra esteja
familiarizado com a literatura sobre religião e conheça a religiosidade
de sua clientela, para saber como utilizá-la clinicamente.

6.4 LIMITAÇÕES DOS ESTUDOS

Esta pesquisa apresentou algumas limitações metodológicas. Entre elas, talvez a
mais importante tenha sido sua natureza transversal, que não permite inferências
formais sobre causalidade. Além disso, as informações foram obtidas por meio do
autorrelato dos psiquiatras, uma forma de medida mais vulnerável a vieses de respostas.
A generalização dos dados deve ser realizada com cuidado, uma vez que a taxa
de resposta do estudo 1, que reuniu a maior parte dos psiquiatras investigados em
nossos estudos, pode ser considerada relativamente baixa (28%), apesar do tamanho
total da amostra (n=484 de um total de 1779). No entanto, a taxa de resposta ficou no
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intervalo esperado para pesquisas que usam métodos de coleta de dados não-presenciais
do tipo mensagens eletrônicas (“e-mail”). Estudos mostraram que os psiquiatras, muitas
vezes, são resistentes em participar de pesquisas de opinião224 e, geralmente,
apresentam baixas taxas de retorno nas pesquisas, inclusive no Brasil225. Além do mais,
as taxas de resposta para pesquisas realizadas via internet são menores em relação a
outros métodos, como entrevistas pessoais, via correio ou telefone226. No entanto, 28%
dos psiquiatras contatados completaram a pesquisa, uma percentagem de participação
superior a outros estudos que utilizaram metodologia semelhante226,

227

. A taxa de

resposta em estudos envolvendo empresários228, psiquiatras225 e oncologistas229,
geralmente, não passa de 20%. Exemplo recente é uma pesquisa realizada no Brasil, via
internet, envolvendo o contato de 365 centros espíritas na cidade de São Paulo, na qual
apenas 35 (15%) destes aceitaram participar230.
Ainda com relação ao estudo 1, é possível que as pessoas que aceitaram
participar do estudo tenham sido aquelas que, de alguma forma, eram mais envolvidas
com o assunto, tanto a favor como contra, ou seja, as pessoas mais religiosas e aquelas
não religiosas podem ter se sentido mais inclinadas a responder ao questionário.
Inclusive, no trabalho de Curlin et al.111, é relatado que os médicos não religiosos
podem ter sido um pouco mais propensos a participar da pesquisa.
Outra dificuldade potencial na interpretação dos resultados diz respeito à
definição de conceitos complexos e multifacetados, como espiritualidade e
religiosidade. Nesse trabalho, esses termos não foram definidos, permitindo que os
participantes aplicassem suas próprias definições e conceitos. Por esse motivo, os
resultados dessa pesquisa devem ser interpretados com cautela.
Outro aspecto limitante desse estudo diz respeito à gama de crenças religiosas e
espirituais abordada no questionário, que poderia ser maior, incluindo, principalmente,
as informações sobre o entendimento dos psiquiatras dos conceitos de R/E, uma vez que
existe na população brasileira uma percentagem expressiva de indivíduos que dizem ter
duas ou mais religiões. Um estudo recente envolvendo 1169 adultos mostra que 27,7%
dos entrevistados têm múltiplas afiliações religiosas164.

7 CONCLUSÕES

Os resultados dos três estudos demonstraram que a maioria dos psiquiatras
brasileiros relatou ter afiliação religiosa, crença em Deus e declarava-se mais espiritual
que religiosa. Os psiquiatras consideravam importante integrar a R/E na prática clínica,
mas nem todos incluíam frequentemente uma avaliação religiosa/espiritual na rotina de
seu trabalho. As dificuldades para abordar a R/E do paciente apontadas com maior
frequência foram: medo de extrapolar o papel do médico, falta de treino e de tempo.
As características religiosas/espirituais dos psiquiatras mostraram-se associadas
às suas opiniões e comportamentos relacionados à R/E na prática clínica, indicando que
os valores religiosos/espirituais dos psiquiatras podem afetar os tipos de cuidados que
os seus pacientes recebem. Aqueles que eram mais religiosos, tendiam a abordar mais
os aspectos religiosos/espirituais do paciente, além de atribuir maior importância à R/E
na avaliação, tratamento e recuperação do paciente; ao passo que os menos religiosos
eram propensos a negligenciar a R/E do paciente.
Informações e treinamento sobre o tema R/E poderiam ajudar os psiquiatras a
superar as barreiras para tratar deste tópico e integrar adequadamente os aspectos
religiosos/espirituais de seus pacientes no contexto terapêutico.
A maioria dos participantes era favorável ao estabelecimento de programas de
treinamento, para melhorar as habilidades dos psiquiatras em relação à abordagem da
R/E no atendimento ao paciente. Os entrevistados também apoiaram a ideia de criar um
curso relacionado à R/E para estudantes de graduação em medicina.

8 ANEXOS

ANEXO 1. Questionário utilizado na pesquisa (detalhes
desenvolvimento do questionário ver nas páginas 19-22) 1

sobre

QUESTIONÁRIO
A Espiritualidade e a Religiosidade na Prática Psiquiátrica
EU CONCORDO EM PARTICIPAR DA PESQUISA
SIM

1. Idade
2. Endereço:
Cidade
Estado
3. Gênero
1
Feminino
2
Masculino
4. Estado civil
1
Casado / União estável
2
Solteiro
3
Divorciado
4
Viúvo
5. Grau de instrução
1
Graduação
2
Residência
3
Especialização
4
Mestrado
5
Doutorado
6
Pós-doutorado

1

Para o estudo 2 foi feita adaptação do questionário em cinco perguntas com vistas a melhorar a clareza e fluidez nas repostas.

o
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6. Há quantos anos você concluiu a residência?
7. Em quais áreas da psiquiatria você atua? (Subespecialidade)
(Marque todas as opções aplicáveis)
Adulto
Infantil
Geriátrica
Forense
Outras (especifique)
8. Há quanto tempo você trabalha na psiquiatria?
9. Qual é a sua afiliação religiosa?
1
Católica
2
Protestante
3
Evangélica
4
Espírita Kardecista
5
Espíritas Afro-brasileiras (Umbanda, Candomblé, Quimbanda etc.)
6
Judaica
8
Islâmica
9
Budista
11
Agnóstica
12
Ateísta
13
Nenhuma
14
Outras (especifique)
10. Com que frequência você visita algum templo religioso?
1
Nunca
2
Uma ou mais vezes ao ano
3
Uma ou mais vezes ao mês
4
Uma ou mais vezes na semana
5
Diariamente
11. Com que frequência você faz algum tipo de leitura religiosa/ espiritual?
1
Nunca
2
Uma ou mais vezes ao ano
3
Uma ou mais vezes ao mês
4
Uma ou mais vezes na semana
5
Diariamente
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12. Com que frequência você faz alguma reza, prece ou oração?
1
Nunca,
2
Uma ou mais vezes ao ano
3
Uma ou mais vezes ao mês
4
Uma ou mais vezes na semana
5
Diariamente
13. Com que frequência você realiza alguma prática espiritual não
religiosa (como meditar, ioga etc.)?
1
Nunca
2
Uma ou mais vezes ao ano
3
Uma ou mais vezes ao mês
4
Uma ou mais vezes na semana
5
Diariamente
14. Você acredita em Deus ou Poder Superior?
0
Não
1
Não sei
2
Sim
15. Você acredita em vida após a morte?
0
Não
1
Não sei
2
Sim
16. Você acredita em reencarnação?
0
Não
1
Não sei
2
Sim
Sobre sua religiosidade intrínseca
A religiosidade intrínseca refere-se ao quanto uma pessoa tem na religião o motivo
principal que guia e dá sentido à sua vida.
17. Eu me esforço muito para viver minhas crenças religiosas/espirituais em
todos os aspectos da minha vida. Toda minha maneira de viver é baseada nas
minhas crenças religiosas/ espirituais.
1
Discordo plenamente
2
Discordo moderadamente
3
Concordo moderadamente
4
Concordo plenamente
18. O quanto você se considera uma pessoa espiritual?
1
Nada espiritual
2
Pouco espiritual
3
Moderadamente espiritual
4
Muito espiritual
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19. O quanto você se considera uma pessoa religiosa?
1
Nada religiosa
2
Pouco religiosa
3
Moderadamente religiosa
4
Muito religiosa
20. Minhas crenças religiosas/espirituais influenciam minha prática clínica.
1
Nada
2
Pouco
3
Moderadamente
4
Muito
21. Para mim a medicina é um chamado
1
Nada
2
Pouco
3
Moderadamente
4
Muito
22. Minha experiência como médico fez com que eu questionasse as minhas
crenças religiosas/espirituais.
1
Nada
2
Pouco
3
Moderadamente
4
Muito
23. Considero um desafio permanecer fiel à minha religião em meu trabalho como
médico.
1
Nada
2
Pouco
3
Moderadamente
4
Muito
Enfrentamento religioso/espiritual
Responda às questões abaixo com a alternativa que melhor expressa a forma como
você enfrenta as situações de adversidade de sua vida.
24. Eu tento compreender a situação e decidir o que fazer sem a ajuda de Deus
1
Nunca
2
Raramente
3
Ocasionalmente
4
Frequentemente
25. Procuro em Deus força, apoio e orientação.
1
Nunca
2
Raramente
3
Ocasionalmente
4
Frequentemente
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26. Você considera importante integrar a religiosidade e a espiritualidade na
prática clínica?
1
Nada importante
2
Pouco importante
3
Razoavelmente importante
4
Muito importante
27. Você considera importante que o tema religiosidade/espiritualidade seja
inserido na formação do médico?
1
Nada importante
2
Pouco importante
3
Razoavelmente importante
4
Muito importante
28. Você considera importante que o tema religiosidade/espiritualidade seja
inserido na educação continuada do psiquiatra?
1
Nada importante
2
Pouco importante
3
Razoavelmente importante
4
Muito importante
29. Na sua opinião, com que frequência as crenças religiosas/espirituais afetam o
bem-estar e a evolução clínica do paciente?
1
Nunca
2
Raramente
3
Ocasionalmente
4
Frequentemente
30. Na sua opinião, com que frequência as crenças religiosas/espirituais afetam as
decisões dos pacientes sobre o tratamento indicado?
1
Nunca
2
Raramente
3
Ocasionalmente
4
Frequentemente
31. Perguntar sobre a religiosidade/espiritualidade do paciente é algo que o
psiquiatra pode ou deve fazer?
1
Não
2
Sim
3
Não sei
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32. Com que frequência você pergunta sobre as questões religiosas/espirituais de
seus pacientes?
1
Nunca
2
Raramente
3
Ocasionalmente
4
Frequentemente

33. Desafios ou barreiras para abordar a religiosidade/espiritualidade dos
pacientes.
(Marque todas as opções aplicáveis)
Nenhuma
Falta de tempo
Falta de treino
Não é papel do médico
Medo de extrapolar o papel do médico
Os aspectos religiosos/espirituais não são relevantes para o paciente
Medo de ofender o paciente
Não se sentir confortável com o tema
Não saber o porquê ou as razões
Receio de que os colegas não aprovem

Se você quiser deixar algum comentário, opinião ou sugestão,
use o espaço abaixo. Eles serão muito úteis para este estudo.

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO!

Anexos

ANEXO 2. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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