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RESUMO 

Cotrim AM. Atendimento de familiares enlutados: um estudo acerca do coping 
religioso/espiritual, da ansiedade e depressão [Dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

INTRODUÇÃO: O luto é a reação psíquica gerada pelo rompimento de um 
vínculo afetivo; pode ser elaborado de forma satisfatória, mas em certas 
situações pode gerar sintomas de ansiedade e depressão, e em alguns casos 
o luto complicado. No presente estudo avaliou-se a prevalência, frente ao
acompanhamento psicológico, de sintomas de ansiedade e depressão em 
familiares enlutados, que perderam seus entes queridos em um hospital 
oncológico de alta complexidade; percebeu-se o impacto que o coping 
religioso/espiritual, traduzido no português como enfrentamento 
religioso/espiritual, tem no processo de elaboração do luto. 
CASUÍSTICA E MÉTODO: Foram avaliados 15 familiares, após convite a 
participar dessa pesquisa mediante avaliação do Serviço de Psicologia 
Hospitalar do ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo); os 
sujeitos deveriam ser maiores de 18 anos, e que estiveram presente no 
processo de internação e falecimento do paciente. A esta população foi 
oferecida 12 sessões de psicoterapia, sendo que na primeira foram aplicados 
a entrevista semi-estruturada, os Inventários de Beck de ansiedade e 
depressão, e a Escala de coping religioso/espiritual; ao fim do processo, os 
Inventários de Beck de ansiedade e depressão foram novamente aplicados. 
RESULTADO: No trabalho realizado, notou-se, através da aplicação dos 
Inventários de Beck de ansiedade e depressão, e da entrevista semi-
estruturada a presença de sintomas de ansiedade e depressão em sujeitos 
enlutados, sendo que anterior aos atendimentos os escores do Inventário de 
Beck de ansiedade e depressão, eram, respectivamente 13 e 18; ao fim dos 
atendimentos, o valor decresceu para 8 em cada um dos Inventários. Além 
disso, pode-se perceber um alto uso do coping religioso/espiritual pelos 
sujeitos, com mediana de 3,6 comprovando que a religiosidade/espiritualidade 
tem grande influência no processo de elaboração do luto. 
DISCUSSÃO: Os escores dos Inventários de Beck de ansiedade e depressão, 
ao fim dos atendimentos indicam a importância da psicoterapia no processo 
de elaboração do luto, sendo essa capaz de atenuar sintomas de ansiedade e 
depressão nos sujeitos; além disso, o alto uso do coping religioso/espiritual 
nos permite compreender que a religiosidade/espiritualidade são fatores 
importantes no processo de elaboração de luto, sendo para certos sujeitos o 
que facilita o processo de elaboração da perda, uma vez que oferece sentido 
à mesma e conforta o sujeito enlutado; para alguns sujeitos, a perda alterou 
sua estrutura de fé, o que gerou um distanciamento da 
religiosidade/espiritualidade. Neste trabalho foi possível compreender que 
quando isto ocorre, o sujeito está mais suscetível ao desenvolvimento de 
sintomas de ansiedade e depressão. 
CONCLUSÃO: No estudo realizado pode-se observar a presença de sintomas 
de ansiedade e/ou depressão em familiares enlutados, e que esses sintomas, 
em sua maioria, decrescem ao fim do acompanhamento psicológico; e que o 
coping religioso/espiritual tem grande influência no processo de elaboração do 
luto. 

DESCRITORES: luto; ansiedade; depressão; coping; religião; espiritualidade; 
psicoterapia. 
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ABSTRACT 

Cotrim AM. Psychological support for the bereaved: an study over the 
religious/spiritual coping, anxiety and depression [Dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

INTRODUCTION: Grief is the psychic reaction generated by the breaking of an 
affective bond, sometimes it can be well elaborated, but in certain situations it 
can generate symptoms of anxiety and depression and in some cases the 
complicated grief. In the present study, the prevalence of anxiety and 
depression symptoms in bereaved patients, who lost their loved ones in a highly 
complex oncology hospital, was evaluated during psychological counseling; it 
was also accessed the impact that the religious / spiritual coping, has in the 
process of grief. 
METHODS: Fifteen family members were evaluated, after being invited to 
participate in this research, through an evaluation of the Hospital Psychology 
Service, the subjects should be 18 years old or older and be present in the 
process of hospitalization and death of the patient. To this population were 
offered 12 sessions of psychotherapy, in which the first were applied the semi-
structured interview, the Beck Inventories of anxiety and depression, and the 
Scale of religious / spiritual coping; at the end of the process, the Beck Anxiety 
and Depression Inventories were applied again. 
RESULTS: In the study carried out, the presence of symptoms of anxiety and 
depression in grieving subjects was noticed through the application of the Beck 
Inventories of anxiety and depression and the semi-structured interview. The 
anxiety and depression scores were, respectively, 13 and 18, in the beginning 
of the process, and at the end of the psychological support, the value 
decreased to 8 in both Inventories. In addition, one can notice a high use of 
religious / spiritual coping by the subjects, with a median of 3.6 that proves that 
religiosity / spirituality has a great influence on the process of mourning. 
DISCUSSION: The Beck Inventory of anxiety and depression scores at the end 
of the process indicates the importance of psychotherapy in the process of 
mourning, which is able to attenuate symptoms of anxiety and depression in the 
subjects; in addition, the high use of religious / spiritual coping allows us to 
understand that religiosity / spirituality are important factors in the process of 
mourning, and for some subjects it facilitates the process of elaborating the 
loss, since it offers meaning to the same and comforts the bereaved subject; for 
some subjects, the loss altered their structure of faith, which generated a 
distancing of the religiosity / spirituality. In this work it was possible to 
understand that when this occurs, the subject is more susceptible to the 
development of symptoms of anxiety and depression. 
CONCLUSION: In the present study the presence of anxiety and / or depressive 
symptoms in bereaved relatives can be observed, it was also possible to 
observe that these symptoms, for the most part, decrease at the end of the 
psychological follow-up; and that religious / spiritual coping has a great 
influence on the process of mourning. 

DESCRIPTORS: bereavement; anxiety; depression; coping; religion; spirituality; 
psychotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO

O luto é a reação psíquica gerada pelo rompimento de um vínculo.
1 A 

elaboração dessa perda, por vezes ocorre de forma satisfatória e não ocasiona 

trauma no sujeito enlutado. Em algumas situações, diante da intensidade do 

vínculo estabelecido com o ente perdido pode-se gerar o luto complicado, 

definido como a dificuldade de transpor a perda, e integrá-la à vida.
2

Diante de tal realidade, torna-se importante a oferta de processos 

psicoterapêuticos à familiares enlutados, favorecendo a elaboração do luto, e a 

retomada de suas atividades rotineiras. 
3,4,5,6,7,8,9

Existem inúmeros trabalhos a respeito do luto, suas fases, os benefícios 

do acompanhamento psicológico, e a presença de ansiedade e depressão 

nestes sujeitos. Esta pesquisa busca integrar tais conceitos. Assim, neste 

estudo, propôs-se a avaliar e compreender como o acompanhamento 

psicológico influenciou o aumento ou a diminuição dos sintomas da ansiedade 

e da depressão em sujeitos enlutados.1,3,10,11,12,13,14

Outro fator relevante amplamente tratado em publicações referentes ao 

processo de elaboração do luto é o coping, traduzido no português como 

enfrentamento, definido como um conjunto de estratégias cognitivas e/ou 

comportamentais utilizadas pelo indivíduo para manejar situações de estresse.

Uma das formas de coping mais discutidas ao se falar sobre o luto, é o coping 

religioso/espiritual, ou seja, a estratégia de enfrentamento voltada para o uso 

da religiosidade/espiritualidade para lidar com o momento de crise.15

No presente estudo, a escala de coping religioso/espiritual foi aplicada 

nos sujeitos, com o objetivo de compreender como se utilizaram da 

religiosidade/espiritualidade para lidar com o luto e integrar seu uso a presença 

de ansiedade e depressão nos sujeitos. Assim, tentando compreender quais  

as modalidades de coping religioso/espiritual influenciaram o desenvolvimento 
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de sintomas de ansiedade e depressão em sujeitos enlutados, e quais tem 

efeito de protetor psíquico, favorecendo um processo de elaboração de luto 

satisfatório. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA

O luto é a reação psíquica originada pelo rompimento de um vínculo 

afetivo, seja a perda de uma pessoa, um emprego ou animal de estimação. Na 

maioria dos casos, o luto é elaborado de forma satisfatória; porém, em algumas 

situações, a pessoa enlutada se vê impossibilitada de transcender a perda e 

passa a viver o luto complicado, definido como uma reação intensa a perda que 

pode gerar o adoecimento da pessoa em luto.
1,2

2.1A FAMÍLIA E O CÂNCER 

A descoberta de qualquer doença gera sofrimento. No caso do 

diagnóstico oncológico, além de intensa angústia, são gerados muitos 

estigmas. Existem muitas doenças fatais além do Câncer, porém, têm-se a 

impressão que as outras doenças matam, mas o câncer destrói.
16 

O câncer é 

uma doença que traz consigo significações de desordem, catástrofe, castigo e 

fatalidade.
17

O Câncer afeta todos os aspectos da vida do paciente e de familiares, é 

uma doença vivida por todos. Nem paciente, nem familiares podem voltar a 

uma situação pré-adoecimento.
18 No processo de adoecer, a estrutura familiar 

passará por grandes mudanças, os papéis estabelecidos por cada um poderão 

sofrer alterações a fim de lidar com esta nova realidade e principalmente com o 

cuidado ao paciente.
19

De acordo com Bromberg, para a família o processo de perda não inicia 

apenas no momento da morte. O mesmo inicia-se no  diagnóstico e se 

desenvolve à medida que o prognóstico piora e torna-se reservado 

principalmente quando se nota um declínio da condição clínica do paciente.
20
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Diante da morte do paciente a família passa a organizar os preparativos 

para o funeral e inicia-se uma nova etapa na qual deverá lidar com a 

irreversibilidade da morte. Inicialmente o familiar recebe intenso suporte social 

que após algumas semanas decresce baseado na suposição da recuperação 

da família.
21 

Essa diminuição de atenção oferecida ao enlutado ocorre após um curto 

período de tempo e parte do pressuposto de que o familiar deve retornar a sua 

rotina, fato que impossibilita a expressão de sentimentos por parte do 

enlutado.
22

2.2 LUTO 

O luto é o conjunto de reações e comportamentos desencadeados pelo 

rompimento de um vínculo existente entre dois indivíduos.
1 É o processo de 

elaboração da separação, de desinvestimento libidinal do objeto perdido, o 

objeto pode ser uma pessoa, uma parte do corpo, um emprego ou uma 

condição.
23 É um estado gerador de intensa angústia e dor e pode ocasionar 

uma reação por vezes depressiva.
24

Para Freud, o luto é uma reação à perda de um ser amado ou uma 

abstração equivalente. Segundo ele, o luto é o trabalho psíquico que consiste 

em elaborar a perda, em abandonar as relações com o objeto perdido, 

portanto, um estado doloroso. Ao vivenciar o luto, o sujeito pode perder o 

interesse pelo mundo externo, a capacidade de amar e realizar funções.
25

Segundo Parkes, o luto é a reação à perda e a privação, sendo essa 

compreendida como a ausência de pessoas ou objetos necessários. Diz 

respeito ao que se perdeu com a perda, como a perda afetou a identidade ou 

realidade psíquica da pessoa enlutada.
26 O luto nada mais é do que uma lenta 
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redistribuição da energia psíquica, até então concentrada em uma única 

representação, agora perdida.
27

De acordo com Klüber-Ross, o vazio é sentido pelos familiares a partir 

do falecimento do ente querido, e nele a família busca conforto no compartilhar 

histórias do paciente com pessoas que o conheciam, ou até mesmo se fecha e 

fala com o ente querido falecido como se este ainda estivesse vivo. Todos 

esses processos devem ser acolhidos a fim de preparar  o familiar para uma 

aceitação gradual da morte. Ainda segundo a autora, existem etapas pelas 

quais os familiares passarão para o enfrentamento da perda.10

 Os estágios são: 

-Negação: é uma defesa temporária, funciona como um para-choque 

depois de notícias inesperadas e chocantes; 

-Raiva: é propagada em todas as direções (equipe, demais familiares ou 

até mesmo ao ente perdido) diante da vida interrompida prematuramente.  A 

raiva pode ser também autodirigida, sendo que nestes casos, após a perda 

pode se transformar em culpa, gerando intenso sofrimento ao familiar enlutado; 

-Barganha: trata-se de uma tentativa de adiamento; neste estágio, 

busca-se conquistar melhorias através de promessas muitas vezes 

direcionadas à Deus; 

-Depressão: momento em que se torna inegável o fato da perda, a 

revolta e raiva darão lugar a um grande sentimento de tristeza. Podem ocorrer 

dois tipos de depressão: reativa, devido a perdas passadas, e a preparatória, a 

qual visa à preparação para a perda do objeto amado; 
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-Aceitação: após conseguir externar seus sentimentos, sejam eles de 

raiva ou a própria dor, contemplará o ocorrido com certo grau de tranquilidade, 

como se a dor tivesse esvanecido e a luta cessado.
10

O estabelecimento de tais estágios não indica que todos passarão por 

eles da mesma forma, além disso, podem ocorrer não linearmente. Dessa 

forma, é necessário acolher cada familiar em sua singularidade, uma vez que 

os integrantes se manifestam das mais diversas formas.
10

Bowlby afirma que, o sofrimento pela perda de um ente querido pode 

variar consideravelmente de um indivíduo para o outro, mas existe um padrão 

geral básico dividido em quatro fases pelas quais qualquer pessoa enlutada 

deve passar. São elas: 

- Fase do torpor: dura de algumas horas até semanas, pode ser rompida 

por um acesso de consternação ou raiva muito intenso; 

- Fase da saudade e busca da pessoa perdida: tentativa de buscar e se 

possível recuperar a pessoa perdida. Essa busca ocorre de forma consciente 

ou inconsciente, seja pela visita constante ao túmulo do ente querido, ou por 

conversas com o ente falecido; 

- Fase da desorganização e desespero: nessa fase é comum observar 

sentimentos de raiva e abandono direcionados a equipe que realizou o cuidado 

ao paciente, demais familiares, ou até mesmo ao ente perdido; 

- Fase de maior ou menor organização: gradualmente o familiar abre-se 

para a criação de novos vínculos.
28

A forma como cada família lida com o câncer e com a perda de um de 

seus integrantes, é compreendida pela forma como o grupo familiar 

individualmente ou em conjunto constrói e compartilha significados de 



17 

situações de crise.
19 O impacto da perda no círculo familiar está relacionado a 

forma como a relação era estabelecida com o paciente falecido, sua etapa de 

vida no círculo familiar e idade.
29

A diferença na forma de enfrentamento da perda está principalmente 

relacionada à fase de vida do sujeito. Um familiar adulto jovem (20-40 anos) 

vivenciou poucas perdas na vida, sendo as principais experiências de perda 

simbólicas (perda de emprego, saída da casa dos pais); isso torna o 

falecimento de um ente querido uma nova experiência e gera dificuldade na 

adaptação. Enquanto o adulto de meia-idade (40-60/65 anos), em geral, 

vivenciou algumas perdas concretas, tendo assim, a possibilidade de adaptar- 

se melhor a este momento; o idoso, por sua vez já lidou com diversas perdas e 

lutos durante a vida, por isso, a perda de um ente querido traz à tona 

pensamentos da própria mortalidade, no qual coloca-se como o próximo.
30

No levantamento bibliográfico realizado por Kim, Lucette e Loscalzo 

evidenciou-se as diferenças do luto estabelecido entre diversos vínculos do 

círculo familiar (cônjuge, filhos, irmãos, pais e demais familiares); nele, nota-se 

que viúvas mais jovens indicam maior dificuldade em elaborar a perda, quando 

comparado a viúvos.
29

2.3 LUTO COMPLICADO 

O luto é um evento normal no ciclo vital, todos vivenciarão e 

sobreviverão em algum momento. De acordo com pesquisa realizada por 

Prigerson em 2009 o luto se realiza por duas trajetórias: o padrão de 

aceitação, que ocorre em 80% dos casos, e o transtorno de luto complicado 

presente em 20% dos casos. Os critérios estabelecidos para o luto complicado 

são: 
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- Individuo ter vivido a perda por morte de alguém que lhe era importante 

e reagido com preocupação intrusiva com a morte (buscar, procurar, sentir 

saudades doloridas); 

-Ter os seguintes sintomas de forma marcante e persistente: evitação, 

falta de sentido no futuro, entorpecimento, choque, dificuldade de acreditar na 

morte, sensação de vazio, sem realização na ausência da pessoa, sente-se 

como parte de si tivesse morrido, sua visão de mundo perde confiança, 

insegurança, apresenta sintomas e/ou comportamentos de risco semelhante 

aos do falecido.
31

Para Bromberg, o luto complicado é a identificação e ambivalência com 

relação ao objeto perdido.
3

O luto complicado é definido também como a 

incapacidade de transpor o período agudo do luto, e integrá- lo a sua vida até 

12 meses após a perda.
2

Esta manifestação está associada à proximidade e intensidade da 

relação estabelecida com o ente perdido, as circunstâncias da morte seja 

inesperada, violenta, prematura ou por doenças crônicas, relaciona-se ao 

suporte social escasso oferecido ao enlutado, falta de rituais (tais como velório 

e sepultamento), dificuldade de reconhecer emoções geradas pela perda de 

um familiar e outras perdas concomitantes ao falecimento do ente querido.
32,33

Para Bowlby, o luto complicado relaciona-se a alguns fatores, sendo 

eles: a identidade e o papel da pessoa perdida dentro do círculo familiar, a 

idade e o sexo do enlutado, as causas e circunstâncias da perda, as 

circunstâncias sociais e psicológicas que afetam a pessoa enlutada na época 

da perda e depois dela, e a personalidade do enlutado principalmente no que 

diz respeito a sua capacidade de estabelecer novas relações e reagir a 

situações de estresse.
34
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Existem diversas manifestações características ao luto complicado. 

Algumas delas são: busca intensa do ente perdido, intensa tristeza e dor 

gerada pela morte e preocupações com o ente perdido, além de dificuldade de 

aceitar o ocorrido, sensação de vida vazia e dificuldade de planejar o futuro 

sem o ente perdido.
35

Além disso, o luto complicado apresenta diversos sintomas, como: 

distúrbio de sono, irritabilidade, hostilidade em relação aos outros, explosões 

de raiva, dificuldade de concentração, hipervigilância, agitação, insegurança, 

suor excessivo, palidez, taquicardia, cefaleia, febre, desmaios e náuseas.
33

Deve-se compreender que o fator determinante do luto complicado não é 

o tempo de duração de tais manifestações, mas sim a intensidade das mesmas

e o quanto elas têm interferido nas demais funções de vida do enlutado.
16

Para o luto ser elaborado muitas vezes os familiares necessitam 

recontar a história do falecimento do ente querido, conversar com o mesmo 

como se ele ainda estivesse vivo e confrontar situações e sentimentos que 

evitaram até então.
36

Em um centro italiano de cuidados paliativos, foi avaliado o escore de 

luto complicado de 51 familiares por meio da aplicação da escala de luto 

complicado (PG-12). Tal estudo demonstrou maior frequência de luto 

complicado em cônjuges, seguidos por irmãos e filhos.
2

É importante ressaltar que o luto complicado é diferente de ansiedade e 

depressão, mas é um importante preditor de limitações na qualidade de vida e 

saúde mental do enlutado. É um conceito útil para detectar sujeitos com risco 

de comorbidades.
37 
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2.4 ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

Diversos estudos referem à presença de sintomas ansiosos e 

depressivos em sujeitos enlutados. Tais manifestações surgem como reações 

frente a dor da perda ou indicam um adoecimento diante do falecimento do 

ente querido.
11,12,13,14

Seligman divide a depressão entre reativa e endógena; a primeira é uma 

reação a algum acontecimento externo, sem preditor genético; a segunda é a 

resposta a algum processo interno, geralmente é cíclica e ocorre regularmente, 

sendo dividida em unipolar (com sintomas de desânimo, neutralidade) e bipolar 

(maníaco-depressivo).
38

De acordo como DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, volume 5) os transtornos depressivos têm diversas 

origens, mas todos são caracterizados pela presença de humor entristecido, 

vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que 

afetam significativamente a capacidade de executar suas atividades rotineiras. 

O que difere cada transtorno são os aspectos de duração, momento ou 

etiologia presumida.
39

De acordo com Chemama a depressão é uma modificação profunda do 

humor, no sentido da tristeza e do sofrimento moral, está relacionada a um 

desinvestimento de qualquer outra atividade.
24

Seligman define ansiedade como o medo crônico que ocorre diante de 

um evento ameaçador remoto, porém imprevisível.
38

Para Gabbard a 

ansiedade persiste em todo ser humano, e é aflorada em situações traumáticas 

e/ou estressantes, é expressada diante de um medo consciente e aceitável que 

mascara uma preocupação mais profunda porém não aceitável socialmente. O 

mesmo autor refere que a ansiedade de separação é gerada pela possibilidade 
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de perder não apenas o amor de uma figura de apego, mas a própria figura de 

apego.
40

Segundo o DSM-V os transtornos de ansiedade incluem diversas 

manifestações que compartilham características de medo excessivo e 

perturbações comportamentais relacionadas. Nesse contexto, a ansiedade é a 

antecipação de uma ameaça futura. Os tipos de transtornos diferem-se devido 

aos tipos de objetos ou situações que induzem o medo, ansiedade ou 

comportamento de esquiva.
39

A presença de sintomas ansiosos e depressivos em familiares enlutados 

confirma-se em estudo realizado por Shear et al, com 21 pessoas que sofreram 

perda há no mínimo três anos. Nela, os sujeitos participaram de dezesseis 

encontros terapêuticos, e após cada encontro eram aplicados os Inventários de 

Beck de ansiedade e depressão. Tais encontros ocorreram semanalmente 

durante 4 meses. No estudo percebe-se, mediante ao acompanhamento 

psicológico, um decréscimo relevante na sintomatologia ansiosa e depressiva, 

assim como diminuição no escore do inventário de luto complicado da 

população.
11

Estudos indicam que familiares enlutados apresentam um período de 

depressão considerado moderado, no entanto, entre 10 e 20% desse grupo 

pode apresentar uma resposta mais intensa, o que pode gerar o luto 

complicado.
12

Nesta pesquisa, para avaliar a presença de ansiedade e depressão, 

utilizou-se do Inventário de Beck de Ansiedade (BAI) e o Inventário de Beck de 

Depressão (BDI). 

Para a criação do Inventário de Beck de ansiedade foi necessário um 

extenso período de pesquisa, sendo finalizado em 1988 com a validação do 
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inventário. Inicialmente os pesquisadores utilizaram 86 questões de três 

escalas já existentes para a criação do inventário e ao longo do processo 

diversos itens foram excluídos, restando ao fim 21 apenas.41

O BAI é um inventário originalmente americano e foi validado através da 

aplicação em 1086 sujeitos, sendo 456 homens (com média etária de 36,35 

anos) e 630 mulheres (com média etária de 35,69 anos). Todos estes sujeitos 

eram pacientes em acompanhamento psiquiátrico ambulatorial em um centro 

de terapia na Pensilvânia. 41

O BAI foi criado com a intenção de discriminar estados ansioso de 

outros tipos de diagnósticos como por exemplo depressão e distimia. Além 

disso, o inventário visa acessar a intensidade desses sintomas ansiosos em 

crianças e adultos e por ter rápida aplicação é um inventário bastante utilizado 

para avaliar os níveis de ansiedade do sujeito.41

O inventário de Beck de depressão foi validado pelo mesmo grupo de 

pesquisadores que validou o BAI. Para a criação da escala os pesquisadores 

observaram clinicamente sujeitos com quadro depressivo com o intuito de 

elencar os sintomas mais presentes nessa população e, a partir dessa 

observação, criou-se as questões que compõem do BDI. Desde sua criação 

utilizou-se de 21 grupo de questões, cada uma referente a um sintoma 

depressivo em que o sujeito deve informar com que intensidade esses 

sintomas ocorreram em uma escala de 4 níveis.42

O BDI também é um inventário originalmente americano e foi validado 

em 409 sujeitos que realizavam acompanhamento psiquiátrico ambulatorial ou 

estavam internados em duas instituições hospitalares. A amostra era composta 

de 249 mulheres e 160 homens com idade mínima de 15 anos e sem limitação 

de idade máxima.42
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Na versão original os seguintes itens foram avaliados: tristeza, 

pessimismo, fracassos passados, perda de prazer, sentimento de culpa, 

sentimento de punição, não gostar de si, autocrítica, pensamento de 

morte/suicidas, choro, agitação, perda de interesse, dificuldade de tomar 

decisão, sensação de não se dar valor, perda de energia, alteração em padrão 

de sono, irritabilidade, mudança de apetite, dificuldade de se concentrar, 

fadiga/cansaço, alteração na libido.42  

Esses inventários foram validados para a população brasileira em 2001, 

por Cunha. Para a validação os Inventários foram aplicados em 4.395 sujeitos; 

sendo 1.388 pacientes psiquiátricos, 531 pacientes de clínicas médicas e 2.476 

sujeitos de amostra não clínica, ou seja, população geral; critérios de 

escolaridade e renda não foram utilizados, porém a idade mínima e máxima 

dos participantes foi delimitada entre 17 e 80 anos.
43 

A versão brasileira do BAI tem por objetivo avaliar a intensidade dos 

sintomas de ansiedade do sujeito. É composto por 21 afirmações descritivas de 

sintomas de ansiedade que devem ser avaliadas com referência à forma como 

o sujeito sentiu-se ao longo na última semana. O inventário é dividido em 4

subescalas, sendo elas: neurofisiológica (afirmações 1,3,6,8,12,13 e 19), 

subjetiva (4,5,9,10,14 e17), pânico (7,11,15 e 16) e autonomia (2,18,20 e 21).
43 

O BAI é graduado em uma escala de 4 pontos que refletem níveis de 

gravidade crescente. São eles: absolutamente não, levemente (não me 

incomodou), moderadamente (foi muito desagradável, mas pude suportar) e 

gravemente (difícil suportar). À escala é atribuída o valor de 0 a 3, sendo 0 o 

mais leve e 3 o mais grave. A intensidade dos sintomas é avaliada conforme a 

pontuação obtida pelo sujeito, sendo:

 0 a 10= mínimo 

11 a 19=leve 

20 a 30=moderado 
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31 a 63=grave 

 S u a  m a i o r  vantagem consiste no fato de seus itens serem 

representativos de estados de ansiedade puros, o que evita incluir sintomas 

compartilhados com quadros depressivos.
43 

Para a elaboração do BDI foram utilizados observações e relatos de 

sintomas e atitudes mais frequentes em pacientes depressivos, tendo por 

objetivo avaliar a intensidade dos sintomas de depressão. Utiliza-se de uma 

escala de auto relato, composta por 21 itens com escala crescente no grau de 

gravidade. Na avaliação os escores variam de 0 a 3, sendo 0 o mínimo e 3 o 

máximo. O escore total do BDI é obtido através da somatória dos escores de 

cada item e conforme o resultado classifica-se a depressão em:  

0 a 11= mínima 

12 a 19=leve 

20 a 35= moderada  

36 a 63= grave.43 

Uma desvantagem encontrada no BDI é o fato de os itens trazidos pela 

escala enfatizarem sintomas de depressão voltados principalmente para o 

comportamento hipoativo, dessa forma, não reconhece sintomas como 

agitação. 

Esse Inventário, assim como o BAI, pode ser auto aplicado, ou aplicado 

de forma oral, na primeira forma, leva de 5 a 10 minutos, e na segunda, até 15 

minutos. Nos dois inventários, solicita-se aos sujeitos respostas de acordo com 

o sentido na última semana para avaliar um traço mais consistente deles.
43

 

Publicações de Silva e Nardi, de 2010 e 2011 respectivamente, relatam 

casos brasileiros sobre a aplicação da BAI e da BDI em sujeitos enlutados e 

enfatizam uma importante tendência dos escores dos Inventários decrescerem 

após intervenção psicológica. O primeiro, trata-se do relato de intervenção 
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psicológica de 12 atendimentos, oferecida a mãe que perdeu seu filho de 7 

anos em uma situação de morte violenta. Nesse estudo os resultados iniciais 

foram: BAI=42 (escore grave); BDI=46 (escore grave). Ao fim dos 

atendimentos, os resultados decresceram para: BAI= 12 (escore leve); BDI=20 

(escore moderado).
13,14

O segundo caso relatado pelas mesmas autoras utilizou-se do mesmo 

procedimento diante de um sujeito enlutado frente a perda de um cônjuge. 

Neste caso os resultados encontrados no primeiro atendimento foram: BAI= 47 

(escore grave); BDI= 56 (escore grave); e ao fim dos 12 atendimentos 

observou-se que os escores decresceram e passaram para: BAI= 21 (escore 

moderado); BDI= 32 (escore moderado).
13,14

No estudo realizado por Shear  et al 21 sujeitos enlutados participaram 

de 16 sessões de psicoterapia ao longo de 4 meses. Nesse processo o BDI e 

BAI foram aplicados no início e ao fim. Nele também se observou um 

decréscimo importante dos escores após a intervenção psicológica. 

Inicialmente, os escores eram: BAI=22.49; BDI= 23; ao fim da intervenção 

passaram para: BAI=13.75; BDI=17.38. Os resultados, mais uma vez, 

confirmam a importância da intervenção psicológica na queda de sintomas 

ansiosos e depressivos na população enlutada.
11

2.5 COPING/ENFRENTAMENTO 

Diante do intenso sofrimento e estresse gerado pela perda do ente 

querido, os familiares podem utilizar recursos de enfrentamento. Esses 

recursos são denominados na língua inglesa como coping. 

Para Pargament o coping é um conjunto de estratégias cognitivas e/ou 

comportamentais utilizadas pelo indivíduo para manejar situações de estresse. 

São focadas na emoção, ou seja, dirigida a regulação  da resposta emocional 
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ou focadas no problema, as quais geram ações práticas dirigidas à solução do 

evento estressor.
15

 

Os recursos de enfrentamento são descritos como esforços constantes, 

cognitivos e/ou comportamentais, utilizados pelo indivíduo para lidar com 

demandas específicas, sejam elas internas ou externas, as quais são vistas 

como sobrecarga ou excedente dos recursos pessoais de cada indivíduo. São 

processos diferentes do comportamento adaptativo automático, não é apenas 

um resultado, mas sim, o empenho do sujeito para lidar com situações de 

estresse através de pensamento ou ação.
44

 

O coping visa tolerar, minimizar, controlar e evitar agentes estressores. 

Por meio dele, o sujeito avalia a situação ameaçadora e de crise para 

posteriormente lidar com a mesma. Essa avaliação sofre influência de fatores 

pessoais tais como sistema de crença religiosa e fatores situacionais, e são 

divididos em algumas fases: 

-Avaliação primária: busca compreender a situação como irrelevante, 

benigna ou estressante. Situações entendidas como estressantes, podem 

incluir um sentido de prejuízo/perda (concretização do dano), ameaça 

(iminência do dano) ou desafio (possibilidade de mobilização da pessoa em 

face da ameaça). É importante salientar que mesmo um evento visto como 

benigno traz sentimentos de angústia e ansiedade. 

-Avaliação secundária: é um processo que elege quais opções de 

enfrentamento estão disponíveis. Nessa avaliação as estratégias de coping são 

elegidas e aplicadas.
44

 

Pargament identifica a avaliação terciária na qual o sujeito escolhe uma 

opção de coping com o intuito de receber o maior ganho e estabelecer a menor 
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perda. Nesta avaliação estabelece-se um acordo entre os prós e contras das 

opções disponíveis.15

2.6 COPING RELIGIOSO/ESPIRITUAL 

Segundo Pargament quando o indivíduo se utiliza da religião, 

espiritualidade ou fé para lidar com um momento de crise ocorre o uso do 

coping religioso/espiritual.
15

Recentemente diversos trabalhos discorrem sobre a 

religião/espiritualidade e o papel destas como estratégias de enfrentamento. 

Nestes trabalhos a religião e a espiritualidade são percebidas majoritariamente 

como protetores contra morbidade psicológica. Esse novo papel da religião e 

da espiritualidade demonstra uma grande influência dessas na forma como um 

sujeito lida com o momento de crise.
45,46

A busca pela religiosidade e espiritualidade ocorre quando o sujeito 

sente que perdeu sua identidade e referencial; está relacionada com situações 

existenciais do homem, na qual questões de vida e morte têm um lugar 

preponderante.
47

Estudos indicam que a religião e a espiritualidade facilitam as repostas 

do familiar diante da terminalidade do paciente. Por vezes minimizam o medo e 

incertezas diante da morte, e se tornam uma fonte de força e conforto, além de 

oferecer ao familiar senso de controle. Entretanto, algumas vezes a perda 

ocasiona alterações na estrutura das crenças do sujeito e gera o aumento da 

ansiedade e luto complicado.
12

De acordo com George, a diferença entre religiosidade e espiritualidade 

está em a religião ser algo institucionalizado, vinculado a uma doutrina social 

compartilhada. Por sua vez a espiritualidade refere-se a práticas 
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individualizadas e subjetivas.
48

A espiritualidade é uma busca humana em 

direção a um sentido, nela está a tentativa de compreensão de uma força 

superior.
49

Para Pargament os objetivos do coping religioso/espiritual são: busca de 

significado para experiências estressoras, controle sobre as situações, conforto 

espiritual diante do imprevisível, intimidade com Deus e com os outros 

membros da sociedade e transformação de vida.
15 Segundo Panzini o objetivo 

também é o crescimento e conhecimento espiritual.50

Pargament et al escalam três estilos de Coping religioso/espiritual. São eles: 

- Autodireção (self-directing): postura ativa do sujeito diante do fato 

estressor. Crença que Deus dá às pessoas a liberdade e recurso para dirigir a 

própria vida; 

-Delegação (deferring): transfere a responsabilidade da solução dos 

problemas à Deus; 

-Colaboração (collaborative): colaboração ativa do sujeito em parceria 

com Deus na resolução do problema.
51

Posteriormente, os autores identificaram o estilo de súplica (pleading) no 

qual, por meio de súplicas, a pessoa tenta influenciar a vontade de Deus.
51 O 

estilo de renúncia, criado por Wong-Mc Donald e Gorsuch, consiste na  

renúncia por parte do indivíduo de sua vontade em favor da vontade de Deus.
52

Pargament et al dividem o Coping religioso/espiritual em  positivo e 

negativo. Positivo em um cenário de estratégias que oferecem benefício ao 

indivíduo e negativo as que são prejudiciais.
51

Segundo os autores, são considerados métodos positivos os seguintes: 
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- Reavaliação religiosa benevolente: ocorre diante da redefinição do 

estressor através da religião que o torna potencialmente benéfico; 

-Coping religioso de colaboração: ocorre pela colaboração com Deus 

para lidar com o estressor; 

- Foco religioso: busca alívio da situação estressante através da religião; 

- Ajuda através da religião: o esforço para prover conforto a outros 

através do suporte espiritual; 

-Apoio espiritual: busca por conforto e segurança renovada através do 

cuidado de Deus; 

- Apoio de membros e/ou frequentadores da instituição religiosa: busca 

pelo conforto e renovação da confiança por meio do cuidado de membros 

frequentadores da instituição religiosa; 

- Perdão religioso: busca ajuda na religião para alterar sentimentos de 

raiva e mágoa associados a uma ofensa na tentativa de obter paz; 

- Conexão espiritual: busca de conexão com força transcendentais.
53

Por negativos, os autores entendem: 

- Reavaliação de Deus como punitivo: redefine o fato estressor como 

punição divina aos pecados individuais; 

- Reavaliação demoníaca ou malévola: fato estressor visto como 

fenômeno do mal; 

- Reavaliação dos poderes de Deus: redefine os poderes de Deus para 

influenciar a situação estressante; 

-Coping religioso de delegação: espera passiva para que Deus resolva 

os problemas; 
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-Descontentamento espiritual: expressão de confusão e 

descontentamento com Deus; 

         -Descontentamento religioso interpessoal: expressão de  

descontentamento com membros da instituição religiosa; 

- Intervenção divina: suplica por intervenção divina direta.
53

 

Na busca de identificar quais as modalidades de coping 

religioso/espiritual são mais utilizados por familiares enlutados, nesse trabalho 

foi utilizada a Escala de Coping religioso/espiritual (Escala CRE). Nela, avalia- 

se estratégias religiosas/espirituais utilizadas para o enfrentamento de 

situações estressantes de vida. A escala CRE, pode ser utilizada em qualquer 

população.53 

A Escala CRE foi criada em 2000 com o intuito de compreender 

amplamente o coping religioso/espiritual, identificando as formas que auxiliam e 

dificultam o sujeito a lidar com momentos de crise. Para sua validação inicial a 

escala foi aplicada em 540 estudantes universitários entre 18 e 34 anos. 

Quanto à prática religiosa dos participantes, foram 45% de crença católica e 

41% da crença protestante.54  

Era pré-requisito para participar da validação da escala que os sujeitos 

houvessem vivenciado algum evento negativo ou estressante nos últimos 3 

anos. Quanto ao evento estressor, os participantes dividiram-se da seguinte 

forma: 

22,1%: morte de alguém na família 

14,1%: morte de um amigo 

12,2%:problema em relacionamento amoroso 

9,3%:doença grave na família 
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8%: sujeito enfrentando doença grave 

7%: separação/divórcio/outro problema familiar.54 

A forma final da escala utilizou  questões adaptadas de outras escalas já 

existentes e outras foram criadas especificamente para a Escala CRE através 

da análise da literatura do tema e entrevistas de indivíduos que vivenciaram 

momentos de crise. Ao fim a escala dividiu-se em 17 subescalas com número 

variável de itens em cada uma das subescalas sendo que o sujeito respondia a 

cada uma das questões através de uma escala do tipo Likert de 4 pontos, 

sendo 0 “nem um pouco” e 3 “muito”.54 

A mesma escala foi validada no Brasil em 2004, com 616 participantes 

residentes no Estado do Rio Grande do Sul. Foi composta por 87 itens que 

deviam ser respondidos mediante uma escala do tipo Likert; para cada uma 

das afirmações, de acordo com a frequência com que o sujeito realizou cada 

uma das atividades ao longo de seu momento de crise, sendo 1- nem um 

pouco e 5- muitíssimo.
52

As respostas indicam a utilização de coping religioso/espiritual positivo 

e/ou negativo em momentos de crise de acordo com os seguintes parâmetros: 

Nenhuma ou Irrisória: 1,00 a 1,50. 

Baixa: 1,51 a 2,50. 

Média: 2,51 a 3,50. 

Alta: 3,51 a 4,50. 

Altíssima: 4,51 a 5,00.52

Nesta escala, cada uma das questões refere-se a uma modalidade de 

coping religioso/espiritual. São 8 fatores do coping religioso/espiritual positivo e 

4 fatores do coping religioso/espiritual negativo.
52
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Abaixo, segue a divisão das 87 afirmações da Escala de coping 

religioso/espiritual e a modalidade a que representam: 

Fator P1–Transformação de Si e/ou de sua Vida [14 Itens] 

79.Tentei mudar meu caminho de vida e seguir um novo - o caminho de Deus. 

17. Pedi a Deus que me ajudasse a encontrar um novo propósito na vida.

43.Procurei por um total redespertar espiritual.

38.Orei     para     descobrir     o     objetivo     de     minha   vida. 

30.Voltei-me  a  Deus  para  encontrar  uma  nova   direção   de   vida.

86.Refleti se não estava indo contra as leis de Deus e tentei modificar minha atitude.

33.Pedi  para  Deus  me   ajudar   a   ser   melhor   e   errar   menos.

34.Pensei  que  o  acontecido  poderia  me  aproximar  mais  de  Deus.

56.Pedi perdão pelos meus erros.

28.Através da religião entendi por que sofria e procurei modificar meus atos para

melhorar a situação. 

82.Busquei ajuda de Deus para livrar-me de meus sentimentos ruins/negativos.

48.Busquei ajuda espiritual para superar meus ressentimentos e mágoas.

49.Procurei a misericórdia de Deus.

65.Avaliei meus atos, pensamentos e sentimentos tentando melhorá-los segundo

os ensinamentos religiosos. 

Fator  P2 – Ações em Busca de Ajuda Espiritual [8 Itens] 

68.Procurei ou realizei tratamentos espirituais.

57.Participei de sessões de cura espiritual.

66.Recebi ajuda através de imposição das mãos (passes, rezas, bênçãos,

magnetismo,reiki,etc.) 

12.Busquei proteção e orientação de entidades espirituais (santos, espíritos,

orixás,etc.) 

29.Procurei me aconselhar com meu guia espiritual superior (anjo da guarda,

mentor,etc.) 
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60.Assisti a cultos ou sessões religiosas/espirituais.  

46.Segui conselhos espirituais com vistas a melhorar física ou 

psicologicamente. 

81.Voltei-me para a espiritualidade. 

Fator P3– Oferta de Ajuda ao Outro [7 Itens] 

10.Procurei trabalhar pelo bem-estar social. 

 24.Pratiquei atos de caridade moral e/ou material.  

62.Envolvi-me voluntariamente em atividades pelo  bem  do  próximo. 

31.Tentei proporcionar conforto espiritual a outras pessoas. 

1.Orei pelo bem-estar de outros.  

55.Ofereci apoio espiritual a minha família, amigos... 

 3.Pedi a ajuda de Deus para perdoar outras pessoas. 

Fator P4– Posição Positiva Frente a Deus [11 Itens]    

69.Tentei lidar com a situação do meu jeito,  sem  a  ajuda  de  Deus.   

6.Tentei lidar com meus sentimentos sem pedir  a  ajuda  de  Deus.  

 2.Procurei o amor e a proteção de Deus.   

 47.Confiei que Deus estava comigo.  

13.Procurei em Deus força, apoio e orientação. 

26.Roguei a Deus para que as coisas ficassem bem.   

 25.Senti que Deus estava atuando junto comigo. 

5.Procurei uma ligação maior com Deus.  

40.Agi em colaboração com Deus para resolver meus problemas.   

58.Agi em  parceria com Deus, colaborando com Ele.  

11.Supliquei a Deus para fazer tudo dar certo 

Fator P5– Busca Pessoal de Crescimento Espiritual [5 Itens]  

85.Orei individualmente e fiz aquilo com que mais me identificava 

espiritualmente. 

80.Procurei conversar com meu eu superior.  
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71.Tentei construir uma forte relação com um poder superior. 

67.Procurei auxílio através da meditação.  

70.Tentei encontrar um ensinamento de Deus no que aconteceu. 

Fator P6– Ações em Busca do Outro Institucional [10 Itens]    

63.Ouvi e/ou cantei músicas religiosas.  

39.Realizei atos ou ritos espirituais (qualquer ação especificamente relacionada 

com sua crença: sinal da cruz, confissão, jejum, rituais de purificação, citação 

de   provérbios,    entoação    de    mantras,    psicografia,    etc.).    

74.Participei de práticas, atividades ou festividades religiosas ou espirituais. 

21.Fui a um templo  religioso. 

75.Montei um local de oração em minha casa.     

44.Procurei apoio espiritual com os dirigentes de minha comunidade religiosa. 

87.Busquei uma casa de Deus. 

8.Procurei uma casa religiosa ou de oração. 

14.Tentei me juntar com outros que tivessem a  mesma  fé  que  eu. 

19.Procurei por amor e cuidado com os membros de minha instituição religiosa. 

Fator P7– Busca Pessoal de Conhecimento Espiritual [5 Itens]  

72.Comprei ou assinei revistas periódicas que falavam sobre Deus e questões 

espirituais. 

77.Procurei auxílio nos livros sagrados. 

 54.Busquei ajuda ou conforto na literatura religiosa. 

52.Assisti a programas ou filmes religiosos ou dedicados à espiritualidade. 

16.Li livros de ensinamentos espirituais/religiosos para entender e lidar com a 

situação. 

Fator P8– Afastamento Através de Deus, Religião e/ou Espiritualidade [6 

Itens] 

37.Entreguei a situação para Deus depois  de  fazer  tudo  que  podia. 
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61.Tentei fazer o melhor que podia  e  deixei   Deus fazer o resto. 

22.Fiz o melhor que pude e entreguei a situação a Deus.

27.Pensei em questões espirituais para desviar minha atenção dos meus

problemas. 

42.Focalizei meu pensamento na religião para parar de me preocupar

com meus problemas. 

20.Tentei parar de pensar em meus problemas, pensando em Deus. 

Fator N1– Reavaliação Negativa de Deus [8 Itens]  

84.Questionei se Deus realmente se importava.

50.Pensei que Deus não existia.

51.Questionei se até  Deus tem limites.

83.Culpei Deus pela situação, por ter deixado acontecer.

32.Fiquei imaginando se Deus tinha me abandonado. 

6.Questionei o amor  de Deus por  mim.

4.Revoltei-me contra  Deus e  seus desígnios.

23.Fiquei imaginando se Deus estava me castigando pela minha falta de fé.

Fator N2– Posição Negativa Frente a Deus [4 Itens] 

35.Não tentei lidar com a situação, apenas esperei que Deus levasse minhas

preocupações embora. 

7.Não fiz muito, apenas esperei que Deus resolvesse meus problemas por

mim. 

64.Sabia que não poderia dar conta da situação, então apenas esperei que

Deus assumisse o controle. 

45.Rezei por um milagre.

Fator N3– Reavaliação Negativa do Significado  [5 Itens]  

53.Convenci-me que forças do mal atuaram para tudo isso acontecer.

59.Imaginei se Deus permitiu que isso me acontecesse por causa dos meus

erros. 
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36.Senti que o mal estava tentando me afastar de Deus.

9.Imaginei se o mal tinha algo a ver com essa situação.

78.Imaginei o que teria feito para Deus me punir.

Fator  N4– Insatisfação com o Outro Institucional [4 Itens] 

15.Senti insatisfação com os representantes religiosos de minha instituição.

73.Senti que meu grupo religioso parecia estar me rejeitando ou me ignorando.

18.Tive dificuldades para receber conforto de minhas crenças religiosas. 

44.Imaginei se minha instituição religiosa tinha me abandonado.50

A aplicação desta escala, assim como as demais utilizadas neste 

trabalho traz consigo algumas vantagens e desvantagens. São consideradas 

vantagens desta escala os tópicos trazidos, que permitem aos sujeitos, ao 

longo da realização, comentarem como utilizaram-se do coping 

religiosos/espiritual no processo do luto. Entretanto o tamanho da escala é visto 

como uma desvantagem: por se tratar de uma escala longa, o cansaço dos 

participantes pode influenciar o resultado da escala. 

Em estudo realizado por Kelley e Chan em 2010, 93 familiares que 

apresentaram alguma perda significativa em até um ano passaram pela 

aplicação de escalas que avaliaram o nível de depressão, o nível de luto 

complicado, o uso de coping religioso/ espiritual entre outras manifestações  

dos sujeitos. Tal pesquisa demonstrou que o apego seguro com Deus indica 

maior uso de coping religioso/espiritual positivo.
55

Um estudo brasileiro realizado por Simonetti e Ferreira em 2008 buscou 

identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas por 16 cuidadores de 

idosos acometidos de doença crônica; nestes sujeitos as estratégias mais 

utilizadas eram as centradas na emoção, principalmente a religiosidade e 

espiritualidade.
56
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Outro estudo percebeu que a religião e a espiritualidade são fonte de 

apoio para o enfrentamento de doença crônica pelos familiares. Através do uso 

delas os familiares conseguem demonstrar esperança e aceitação frente às 

dificuldades da doença; além disso, a religião e a espiritualidade possibilitam a 

ressignificação da vida e a valorização do presente por meio da 

religiosidade/espiritualidade.
57

 

Em estudo realizado por Marcelino buscou-se compreender como o 

coping religioso/espiritual está presente em mães que acompanham seus filhos 

cardíacos em procedimento cirúrgico, e como o mesmo influencia a qualidade 

de vida das participantes. Através do estudo notou-se um alto uso do coping 

religioso/espiritual, principalmente o coping religioso/espiritual positivo, o que 

nos permite afirmar que em momentos de crise os sujeitos, majoritariamente, 

aproximam-se da religiosidade/espiritualidade como forma de lidar com os 

sentimentos gerados por este momento.
58

 

2.7 MORTE E AS RELIGIÕES 

Deve-se levar em conta, ao se analisar as modalidades de coping 

religioso/espiritual utilizadas por sujeitos enlutados, quais são suas crenças 

religiosas, e a forma como cada uma delas compreende a morte. 

2.7.1 Catolicismo 

A religião católica crê na salvação, porém ela é dada aos homens por 

Deus mediante sua crença e ações. A religião concebe a divisão de céu, 

inferno e purgatório. Desta forma, o sujeito é julgado ao fim da vida, e 

dependendo de seus atos, sua alma se dirige a um destes lugares sendo 

encaminhada ao céu quando a alma encontra-se pura, ao inferno quando a 

alma está totalmente impura e ao purgatório quando a alma não se encontra 

inteiramente pura. Para a religião, morre-se apenas uma vez e a alma é eterna 

e única, entretanto, crê na imortalidade e na ressurreição, apesar de não 
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acreditar na reencarnação: quem vai para o céu, ressuscita para viver 

eternamente.
59

2.7.2 Judaísmo 

Para o judaísmo a morte nos ensina a buscar uma maior consciência 

sobre a maravilha de existir. O judaísmo crê que a alma é eterna, além disso 

crê na ressurreição. Para a religião, o corpo enterrado volta à matéria perdendo 

toda sua conexão com a vitalidade, e a alma, eterna, se transfere para o 

mundo espiritual.
59

 A separação entre o corpo e a alma ocorre de forma gradual, ou seja,  

conforme o corpo se decompõe a alma se separa do corpo. O ritual funerário 

envolve a lavagem do corpo para que seja envolto em roupas brancas; os  

funerais partem do princípio do respeito ao morto (o que sugere que esse seja  

enterrado em até 24hrs) e da consideração aos sentimentos dos vivos (sugere 

que os familiares não fiquem sozinhos e sejam cuidados por pessoas 

próximas).
59

Em relação a forma de sepultamento, enterro ou cremação, a religião 

judaica é contra a cremação e sugere o enterro para que o corpo possa voltar à 

terra de onde veio. Além disso, sugere a colocação de pedras sobre os túmulos 

ao invés de flores, uma vez que essas são eternas e as flores não.59

2.7.3 Religião Protestante 

  Para a religião a morte deve ser tratada com respeito. Acredita que a vida 

é um dom de Deus ao qual devemos ser gratos e demonstrar alegria de viver. 

Para a religião a morte é uma passagem para outra vida, não crê na 

reencarnação. Acredita na existência de céu e inferno, porém, o julgamento de 

suas ações não avalia o que o sujeito fez de certo ou errado, mas sim a fé 
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manifestada ao longo da vida, sendo que o que salva o sujeito é sua fé em 

Cristo.
59,60

Os rituais após o falecimento são realizados assim como as demais 

religiões, ocorre velório e sepultamento ou cremação. Entretanto tais rituais são 

focados na família enlutada, e não no morto. Ao longo do velório, que pode 

ocorrer na igreja ou no cemitério, ocorre o ritual da Liturgia para Ofício Fúnebre, 

quando são recitados orações e versículos da bíblia no momento do 

sepultamento. Na religião protestante não há celebração após a morte, e não 

existe qualquer imposição quanto ao período de luto; todo o processo de funeral 

ocorre formalmente em respeito ao falecido.
59,60

2.7.4 Religião Evangélica 

Para a religião evangélica a morte representa uma separação 

momentânea e natural. Considera que a salvação só será alcançada mediante 

o batismo, o que significa aceitar Cristo como seu Deus.60,61,62

Para a religião, o morto faz uma grande viagem após seu falecimento, e 

ressuscitará quando Jesus voltar à Terra, chamado por eles de “Ressurreição 

dos Justos”; os que não foram bons nesta vida, terão uma nova oportunidade 

de ressurreição no “Julgamento Final”.60,61,62

Devido a crença de a morte ser algo natural, não existem muitas 

ritualísticas a respeito dela, sendo que cada Igreja tende a realizar os ritos 

fúnebres em sua determinada forma.60,61,62 

2.7.5 Islamismo 

Para o islamismo Deus criou o mundo e no último dia trará os mortos de 

volta à vida para julgá-los. Diante da morte, abandona-se o mundo da matéria e 
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passa-se para outra vida, conhecida como a vida após a morte e nela ocorre a 

ressurreição.
59

A vida após a morte é compreendida pelo islamismo como uma forma de 

o sujeito responsabilizar-se por seus atos; torna a vida terrena é apenas uma

preparação para o que vem depois. Após a morte a alma pode permanecer no 

céu ou no inferno.
59

A religião islâmica acredita na existência de almas, e com a morte, a 

mesma é removida do corpo. Crê que a alma paira sobre o  corpo até seu 

enterro, pois no momento, encontra-se instável. Por essa crença, é sugerido 

que o corpo seja enterrado o quanto antes, e não seja deixado sozinho até seu 

sepultamento. Não recomenda a cremação, e sugere que os bens do falecido 

sejam doados para caridade como mais uma forma de mostrar boas ações em 

vida.
59

2.7.6 Candomblé 

O candomblé compreende a morte como o passar para outra dimensão. 

Nela o espírito permanece junto a outros espíritos, orixás e guias. A morte não 

é vista como extinção total, mas sim uma mudança de estado de plano 

existencial, portanto, crê na reencarnação 
63

A religião não fala sobre a existência de céu e inferno, para ela as almas 

estão na terra e devem apenas cumprir seu destino, ou então vagarão pela 

terra até se realizarem. Para a religião, após a morte, o homem não é punido 

por suas faltas, mas são punidos em vida por instâncias humanas.63

 Compreende que a morte por idade avançada ou por doença é um sinal 

de que o sujeito teve mais aprendizado e viveu em sintonia com os desígnios 

divinos .
63
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O candomblé não recomenda a cremação, sugere que o sujeito seja 

enterrado para retornar à terra, e assim completar seu ciclo de vida.
63

 

2.7.7 Umbanda 

Para a umbanda a morte não é o fim mas sim um início ou recomeço. 

Após o falecimento, o sujeito é encaminhado para uma esfera espiritual 

condizente com seus atos durante a passagem no corpo físico. A religião não 

crê na existência de céu e inferno, mas sim em regiões umbralinas nas quais 

os espíritos são recolhidos para purgar seus crimes. Quando o espírito se 

arrepende dos mesmos, é enviado a outras regiões para evoluir 

espiritualmente, e então pode reencarnar para resgatar suas faltas e progredir. 

Quanto aos ritos fúnebres, cada terreiro tem por tradição realizar seu próprio 

ritual de funeral.
64 

2.7.8 Igreja Messiânica 

Para a religião, o homem é composto por dois corpos, são eles: o físico 

(visível e finito) e o espiritual (invisível e eterno). A religião messiânica crê na 

reencarnação que deve ocorrer para o avanço espiritual do sujeito e ocorre de 

acordo com o desejo do sujeito, sendo que a rapidez com que essa 

reencarnação ocorre indica o quanto o sujeito é ligado ao aspecto material.65,66 

O falecimento indica que a pessoa terminou sua missão no mundo 

material. Segundo os preceitos da igreja messiânica, o espírito deixa o corpo 

por um de três lugares: testa, quando em vida acumulou virtudes pela prática 

do bem, umbigo ou pela ponta dos pés.
65,66

 

2.7.9 Espiritismo 

O espiritismo é composto de três princípios: imortalidade da alma, a 

possibilidade de comunicação com os mortos e a reencarnação. Para a 
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religião, a morte é um momento de transformação, é quando o sujeito 

desencarna, ou seja, espírito e corpo se separam.59

Após o falecimento continua-se vivendo em outra dimensão, chamada 

de espiritual, até o momento de reencarnar com o propósito de evoluir 

individual e coletivamente; o que define onde o espírito irá reencarnar são suas 

ações na vida anterior e suas necessidades de aprendizado nessa nova vida.59 

O processo de velório é realizado no espiritismo para que a alma 

desencarne e possa receber as homenagens. No espiritismo pode-se optar 

pela cremação ou enterro.
59

2.7.10 Budismo 

O Budismo é composto das seguintes doutrinas: evitar o mal, praticar o 

bem e purificar o pensamento. De acordo com a religião, o ser humano é 

iluminado, entretanto, não tem consciência de sua condição.
59

É uma religião que crê no renascimento, no carma e na salvação; é 

através da forma como o indivíduo viveu sua vida anterior que será definido 

onde renascerá. A salvação é vista como a libertação do ciclo vicioso de 

renascimentos e quando isso ocorre o sujeito alcança o nirvana.59

Após a morre, monges oram por 49 dias para a pessoa falecida atingir a terra pura, 

lugar onde tem paz, tranqulidade e sabedoria.59 

2.8 INTERVENÇÕES COM FAMILIARES ENLUTADOS 

Deve-se ressaltar que após o falecimento de um ente querido o familiar 

vê o rompimento de seu mundo presumido, ou seja, observa suas verdades 

construídas ao longo da vida serem severamente abaladas pela morte do 

parente. Essas verdades deverão ser reconstruídas para o enlutado reaprender 

a viver e refazer suas expectativas e propósitos.
26
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O familiar buscará conforto, compreensão e respeito, além de um 

ambiente que lhe permita expressar seus sentimentos e não se sentir julgado. 

Nesse momento o familiar geralmente precisa falar repetidas vezes sobre a 

perda como forma de elaborá-la.
5,7 O familiar precisa perceber a realidade da 

morte para a perda ser absorvida e elaborada, o que o permitirá seguir o curso 

normal de sua vida sem que a perda o assombre ou o paralise.
3

Para isso pode ser necessário o atendimento psicológico. Esse tipo de 

intervenção oferece ao enlutado um espaço de escuta diferenciada a qual 

possibilita à família reviver, reconhecer e nomear afetos relacionados com a 

sua dor.
3 Essa intervenção oferece continência favorecendo à família lidar com 

o luto, além de detectar fatores de risco que possam impedir a reorganização

emocional para a retomada da vida cotidiana.
4 Esse processo pode auxiliá-la a 

construir um novo significado para a perda, gera o aumento da autoestima e 

fortalecimento de sua capacidade para a realização das atividades diárias.
5

Neimeyer em 2001, ao publicar um estudo sobre o tema da reconstrução 

de significados da vida para o enlutado, afirma que a construção do significado 

é um processo ativo diante da perda, nele a narrativa escolhida pelo enlutado 

para contar sua história de perda e os significados atribuídos a ela são 

importantes para o desenvolvimento do luto saudável.
7 A percepção da finitude, 

trazida pela morte de um ente querido, muitas vezes permite esse sentido em 

nossa existência.
8

De acordo com Parkes as intervenções psicológicas devem ser dirigidas 

a pacientes com riscos sócio demográficos e circunstanciais (pessoas sem 

rede de apoio familiar, social, financeiro, que vivem sozinhas ou que vivem um 

luto gerado por perdas violentas/traumáticas), além de mães e esposas que 

apresentam relações de dependência com o ente falecido.
9
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Em pesquisa realizada por Carol e Steiner nota-se que sujeitos 

participantes de atendimentos psicológicos a enlutados buscam conforto nesta 

modalidade de intervenção, oportunidade de se expressar, validação e 

educação sobre como lidar com o luto.
67

 

2.9 ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 

A entrevista semi estruturada, também conhecida como semidiretiva ou 

semiaberta, tem como característica questionamentos básicos apoiados em 

teorias e hipóteses com relação ao tema do estudo. Ela favorece, além da 

descrição de fenômenos, a sua explicação e compreensão.
68 

Seu enfoque é o 

relato dos fatos trazido pelos sujeitos. Os questionamentos realizados 

favorecem a criação de novas hipóteses sobre os processos a partir das 

respostas do sujeito.
69

 

Oferece ao sujeito maior liberdade para revelar suas questões e 

informações por não ser totalmente estruturado, além de permitir ao 

entrevistador questionar informações recebidas na intenção de esclarecê-las.70 

Nesta modalidade o roteiro possibilita ao investigador coletar informações 

básicas.
71

 

No que se refere à natureza das perguntas o autor Triviños  diferencia a 

entrevista semi estruturada em dois tipos baseados em vertentes teóricas. São 

eles: fenomenológica e histórico-estrutural (dialética). A primeira visa atingir o 

máximo de clareza nas descrições de fenômenos sociais, nela são utilizadas 

perguntas descritivas, com o objetivo de desvelar os significados dos 

comportamentos dos sujeitos em determinada cultura. Na segunda as 

perguntas são designadas como explicativas ou causais e têm por objetivo 

determinar as razões imediatas ou mediatas de certo fenômeno.
70
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No contexto desse trabalho a entrevista semi estruturada, composta por 

21 questões (ANEXO B), buscou observar como o sujeito vivenciou a perda, a 

relação estabelecida com o ente falecido, histórico de perdas anteriores e como 

elaborou as mesmas, além de verificar os planos que os participantes têm para 

o futuro; propôs ainda trazer à luz a caracterização sócio demográfica dos 

sujeitos quanto à escolaridade, profissão e a crença religiosa espiritual dos 

participantes.
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3. OBJETIVO

Este trabalho propôs-se aos seguintes objetivos: 

1- Evidenciar, frente ao acompanhamento psicológico, os sintomas de 

ansiedade e/ou depressão em sujeitos enlutados; 

2- Analisar o impacto do coping religioso/espiritual no processo de 

elaboração de luto dos familiares de pacientes oncológicos em um 

hospital de alta complexidade. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODO 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

Estudo longitudinal de intervenção prospectivo, com abordagem 

quantitativa e qualitativa. 

4.1.1 Local de estudo e sujeitos da pesquisa 

O presente estudo levou em consideração a Resolução Nº 466 de 12 de 

dezembro de 2012. Desta forma, este trabalho propôs-se a garantir o sigilo de 

seus participantes, assim como garantir a saída dos mesmos da pesquisa a 

qualquer momento, e manter os participantes cientes dos resultados obtidos. 

A pesquisa foi avaliada pelo CEP FMUSP sob número 035/2015, e 

aprovado com número do parecer de aprovação: 1.954.045, e foi executada 

apenas pela pesquisadora principal desse trabalho. 

Os sujeitos foram convidados por contato telefônico a participar da 

pesquisa. Ao fim, 15 familiares aceitaram participar da pesquisa. A seleção dos 

familiares a serem convidados ocorreu por meio do Serviço de Psicologia 

Hospitalar do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). O Serviço 

de Psicologia do ICESP (através da avaliação psicológica realizada com os 

familiares ao longo do período em que  o paciente ainda não havia evoluído a 

óbito, e encontrava-se hospitalizado) buscou identificar os sujeitos que 

atendiam aos quesitos dos critérios de inclusão desta pesquisa. 

Segundo o Conselho Federal de Psicologia a avaliação psicológica é 

um processo técnico e científico realizado com indivíduos e/ou grupos, e tem 

por objetivo coletar dados para que sejam testadas hipóteses clínicas, produzir 

diagnósticos, descrever o funcionamento de indivíduos e fazer predições sobre 

comportamentos ou desempenho em situações específicas.
68
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É uma fonte de informação de caráter explicativo sobre fenômenos 

psicológicos, e envolve a integração de informações provenientes de diversas 

fontes, tais como: testes, entrevistas, observações e análise de documentos.
68 

A avaliação psicológica gera respostas confiáveis sobre reações ou 

comportamentos futuros.
69

Desta forma, ao longo da avaliação realizada pela equipe da psicologia, 

buscou-se identificar o vínculo estabelecido entre paciente e familiar, os 

recursos de enfrentamento presentes nos familiares e os impactos frente a 

possibilidade de falecimento do ente querido, a fim de identificar familiares 

com maior propensão ao desenvolvimento do luto complicado. Os familiares 

com forte vínculo com o paciente, relação de dependência com o mesmo, 

dificuldade de conceber planos futuros, intensa tristeza e escasso suporte 

social, sendo esses indicados para a pesquisa. No momento em que o 

falecimento ocorreu, os familiares foram informados pela equipe de psicologia 

sobre a possibilidade de contato da pesquisadora. 

O estudo ocorreu dentro do Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo (ICESP), e foram inclusos na pesquisa apenas familiares de pacientes 

que faleceram no Instituto. Os familiares eram convidados a participar da 

pesquisa quarenta dias após o falecimento de seu ente querido, pois, 

segundo Parkes, deve-se respeitar um período de recolhimento de quarenta 

dias para os familiares internalizarem a perda, a falta do ente querido.
26

No primeiro encontro, após a leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO-A), e o aceite dos sujeitos em participar da pesquisa, 

eram aplicados os Inventários de Beck de ansiedade e depressão e a Escala 

de Coping religioso/espiritual, seguida pela Entrevista semidirigida. 

Posteriormente, os familiares participaram de mais 11 encontros semanais, 
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estes com temas pré-definidos baseadas em publicações anteriores sobre o 

tema.
69

Ao fim dos 12 encontros, os Inventários de Beck de ansiedade e 

depressão eram aplicados novamente para indicar a influência do atendimento 

psicoterapêutico na presença de sintomas de ansiedade e/ou depressão. 

Os temas tratados nos encontros foram os seguintes: 

1° encontro: Realizada a leitura do TCLE, aplicação das escalas, e 

apresentação do contrato terapêutico; tal encontro tinha por objetivo orientar 

sobre o trabalho a ser realizado, e favorecer o vínculo entre participante e 

pesquisador. 

2° encontro: Tratadas questões sobre a convivência com o ente querido 

falecido, e o significado atribuído a este falecimento pelo familiar. Neste 

encontro buscou-se favorecer o vínculo entre participante e pesquisador, além 

de validar os sentimentos dos familiares provenientes do luto. 

3° e 4° encontros: Debatidas as fases de luto de Klüber-Ross com o 

objetivo de auxiliar os familiares a compreender a natureza cíclica do luto. 

5° encontro: Discutido sentimento de culpa gerados pelo falecimento do 

paciente com o intuito de facilitar a elaboração de tais conteúdos. 

6° encontro: Refletir sobre como o luto foi vivenciado pelos demais 

familiares, para validar os sentimentos do participante, e auxiliá-lo a 

compreender a singularidade de cada processo de luto. 

7° encontro: Trabalhar a vivência de datas significativas (aniversário do 

ente falecido, aniversário de morte, natal, ano-novo), trazendo a reflexão sobre 

momentos que podem tornar o sofrimento mais intenso. 
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8° encontro: Tratados temas da morte e religiosidade/espiritualidade, 

para compreender a importância da religiosidade/espiritualidade no processo 

de luto, e o significado de morte para cada crença. 

9° encontro: Discutir sobre ansiedade e depressão, na busca de 

verificar a presença de sintomas ansiosos e depressivos, além de comparar a 

percepção do participante e do pesquisador sobre a presença/ausência 

destes sintomas. 

10° e 11° encontros: Refletir sobre o futuro após a perda, oferecer ao 

participante a oportunidade de repensar a sua vida nesse novo momento e 

tratar sobre as principais dificuldades enfrentadas no dia a dia. 

12° encontro: Aplicados novamente os Inventários de Beck de 

ansiedade e depressão, para observar alteração nas escalas pré e pós- 

acompanhamento. Além disso, foi feito o encerramento.69 

4.1.2  Critério de Inclusão 

Sujeitos que aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Sujeitos entre 18 e 80 anos. 

Sujeitos que o paciente falecido teve seis meses de vida entre o 

diagnóstico de câncer e o óbito. 

 Sujeitos que participaram ativamente durante o período de 

tratamento/hospitalização e falecimento do paciente, ou seja, estiveram 

presentes e participativos em consultas e internação, cientes do processo de 

tratamento, e demonstraram vínculo estreito com o paciente. 

Sujeitos que aceitaram o acompanhamento psicológico no período de 

internação/óbito. 

4.1.3  Critério de Exclusão 
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Sujeitos que não aceitaram o acompanhamento psicológico no período 

de internação/óbito. 

Sujeitos com ensino inferior ao segundo ano do ensino fundamental. 

Sujeitos que apresentaram transtornos psiquiátricos graves, como 

transtornos de personalidade. 

4.2 INSTRUMENTOS 

4.2.1 Entrevista Semi estruturada (ANEXO B) 

Após a leitura e aceite do TCLE pelo sujeito, e a aplicação do BAI, BDI e 

da Escala de coping religiosos/espiritual, foi aplicada a Entrevista semi 

estruturada, nesse trabalho composta por 21 questões. Eram questões de 

cunho pessoal, com o objetivo de caracterizar a população, como: estado civil, 

escolaridade, profissão, e questionamentos voltados à vivência da perda do 

ente querido, sendo estes divididos em alguns aspectos: 

Grau de parentesco com o paciente falecido. 

Como descrevia seu relacionamento com o ente falecido, e alterações 

percebidas em sua vida após o falecimento do mesmo. 

Experiências anteriores de perda: como enfrentou aquela perda e o que 

essa teve de diferente da perda atual. 

Expectativa de futuro do sujeito. 

Antecedentes de acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico. 

Crença religiosa/espiritual e a frequência com que pratica atos 

religiosos/espirituais. 

Esta entrevista forneceu as informações para a análise dos dados 

qualitativos e possibilitou a compreensão da forma como os sujeitos lidam com 

a perda de um ente querido. 

4.2.2  Inventário Beck de Ansiedade (BAI) (ANEXO C) 
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Após a aplicação da Entrevista Semi estruturada, era entregue ao sujeito 

o Inventário de Beck de Ansiedade. A orientação dada ao sujeito foi de

responder sobre a presença dos sintomas contidos na escala ao longo da 

última semana. 

Apesar de tal inventário oferecer a possibilidade de ser aplicado de 

forma oral, neste trabalho, optou-se pela autoaplicação, na qual o participante 

escolhia a alternativa que melhor o descrevia. O objetivo deste inventário é 

medir a intensidade dos sintomas de ansiedade, a partir de 21 afirmações 

descritivas de sintomas de ansiedade.
43

A esse inventário é atribuído o valor de 0 a 3, sendo 0 o mais leve e 3 o 

mais grave. A intensidade dos sintomas é avaliada conforme a pontuação, 

sendo: 

 0 a 10= mínimo 

11 a 19=leve 

 20 a 30=moderado 

31 a 63=grave.
43

4.2.3  Inventário Beck de Depressão (BDI) (ANEXO C) 

Após a aplicação do BAI, era entregue ao sujeito o BDI, para sua 

execução e foi dada a mesma instrução da aplicação do BAI.
43

Este inventário tem por objetivo avaliar a intensidade dos sintomas 

depressivos em uma escala de auto relato, composta por 21 itens, e assim 

como a BAI, optou-se nesse estudo pela auto aplicação.
43

A obtenção do escore total desse Inventário ocorre da seguinte forma: 

 0 a 11= mínimo 

 12 a 19= leve 

 20 a 35= moderado 

36 a 63= grave.
43
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4.2.4 Escala de coping religioso/espiritual (CRE) (ANEXO D) 

Para avaliar o Coping religioso/espiritual foi utilizada a Escala de Coping 

religioso/espiritual. Ela foi entregue aos sujeitos após a aplicação dos 

inventários BAI e BDI. Para sua execução, os sujeitos eram orientados a 

responder as afirmações com base no quanto praticaram as afirmações no 

momento de adoecimento e falecimento de seu ente querido, considerando: 1- 

nem um pouco, 2- um pouco, 3- mais ou menos, 4-bastante e 5- muitíssimo. Os 

parâmetros de escores da escala são os seguintes: 

Nenhuma ou Irrisória: 1,00 a 1,50. 

Baixa: 1,51 a 2,50. 

Média: 2,51 a 3,50. 

Alta: 3,51 a 4,50. 

Altíssima: 4,51 a 5,00.52

4.3 PROCEDIMENTO DE COLETA 

Os participantes foram convidados por contato telefônico a participar da 

pesquisa, sendo informados durante o contato telefônico acerca do estudo. Tal 

contato, ocorreu entre 40 dias e 3 meses após o falecimento do paciente. 

Ao chegarem ao Instituto, foi feita a leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, havendo concordância por parte dos sujeitos em participar 

da pesquisa. Foram entregues os Inventários de Beck de ansiedade e 

depressão e a Escalas de Coping Religioso/Espiritual; nos dois primeiros 

inventários, os sujeitos foram orientados a informar como vinham se sentindo 

ao longo da  última semana; já na Escala de Coping Religioso/Espiritual, o 

sujeito deveria informar com que frequência realizou as ações propostas nos 87 

itens ao longo do último período de grande estresse que vivenciou, nesse caso, 

o falecimento do ente querido. Ao fim das escalas, foi realizado o primeiro

atendimento que tinha como base a Entrevista Semi estruturada. 
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Posteriormente, os familiares participaram de mais 11 encontros 

individuais semanais, num total de 12 encontros. Este número de sessões foi 

estabelecido de acordo com princípios da Psicoterapia Breve (uma forma de 

abordagem psicológica, que estabelece um foco específico para atendimento, 

tendo uma margem de tempo definido, geralmente de 12 sessões).72

No último encontro, os Inventários de Beck de ansiedade e depressão 

foram aplicados novamente nos participantes; e ao fim dos encontros, caso 

fosse necessário a continuidade do suporte psicológico aos familiares, os 

mesmos seriam encaminhados a instituições externas, sendo essas: clínicas 

escolas em locais próximos ao paciente, instituições especializadas em 

acompanhamento de familiares enlutados, tais como o LEM (Laboratório de 

Estudos sobre a Morte- USP/SP), e o Instituto Quatro estações; entretanto, ao 

fim dessa pesquisa nao foi necessário o encaminhamento de nenhum dos 

sujeitos a rede externa. 

Terminada a coleta das informações, os dados qualitativos provenientes 

da entrevista semi estruturada foram estudados através da análise de 

conteúdo. Os dados quantitativos, provenientes da aplicação do Inventário de 

Beck de ansiedade e depressão (anterior e posterior ao atendimento), e da 

Escala de coping religioso/espiritual, foram analisados através do programa de 

estatística SPSS for Windows versão 16.0. 

As variáveis quantitativas foram apresentadas em tabelas contendo 

mediana e intervalo interquartílico. Os momentos pré e pós foram comparados 

com o teste de sinais de Wilcoxon. Foram calculados coeficientes de correlação 

de Spearman. Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. 



55 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DA CASUÍSTICA 

A tabela abaixo indica a caracterização da casuística desta pesquisa. 

Participaram dela 15 indivíduos, sendo doze mulheres e três homens, com 

média etária de 49 anos, sendo que a maioria dos participantes eram cônjuges 

e filhos dos pacientes falecidos. 

Tabela 1: Caracterização da casuística quanto a prática religiosa/espiritual. 

Característica N(%) 

Sexo Feminino 12(80%) 

Masculino 3(20%) 

Idade Mínima 22 

Máxima 69 

Média etária 49 

Estado Civil Solteiro 6(40%) 

Casado 1(6,66%) 

Viúvo 8(53,33%)   

Escolaridade 
Ensino fundamental 
incompleto 

5(33,33%) 

 Segundo grau 
completo  

7(33,33%) 

Superior completo 1(6,66%) 

Pós-graduação 2(13,33%) 

Grau de parentesco 
com o falecido 

Mãe 1(6,66%) 

Esposa 5(33,33%) 

Esposo 2(13,33%) 

Filha 6(40%) 

Filho 1(6,66%) 

Religião Católica 9(60%) 

Espírita 1(6,66%) 

Evangélica 4(26,66%) 

Crê em Deus, porém 
não frequenta a 
igreja 

1(6,66%) 

Continua 
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Tabela 1: Conclusão da casuística quanto a prática religiosa/espiritual. 

Característica N(%) 

Frequência 
religiosa/espiritual 

Diária 3(20%) 

1 vez por 
semana 

1(6,66%) 

Mais de uma 
vez por semana 

1(6,66%) 

1 vez ao mês 4(26,66%) 

2 vezes ao mês 1(6,66%) 

Aumentou a 
frequência após 
a perda 

2(20%) 
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5. RESULTADO

O presente estudo baseia-se no acompanhamento psicológico de 15 

familiares enlutados, conforme demonstram os resultados abaixo. 

5.1 ANÁLISE QUALITATIVA 

Os dados qualitativos advindos da entrevista semiestruturada foram 

analisados por meio de análise de conteúdo ou Análise de Bardin. Segundo 

Bardin, trata-se de um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca 

do sentido ou dos sentidos de um documento, é uma técnica de análise das 

comunicações, cujo objetivo é obter (por procedimentos sistemáticos e 

objetivos), a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens.
73

Visa o conteúdo do texto, que pode ser analisado de forma qualitativa e 

quantitativa. Na primeira, considera-se a presença ou ausência de uma dada 

característica de conteúdo ou conjunto de características em um determinado 

fragmento da mensagem.
74

Já a análise de conteúdo quantitativa, utilizada 

nesse trabalho, busca verificar a frequência das características que se repetem 

no conteúdo do texto.
73

As questões contidas nessa entrevista visam compreender se o sujeito  

já sofreu perdas anteriores, como lidou com as mesmas, como sente a perda 

atual e como a mesma influenciou seu planejamento de futuro. Além disso, são 

levantadas questões relacionadas às crenças religiosas/espirituais, para 

compreender a importância dos mesmos na elaboração do luto. 

Para tal análise, foram realizadas leituras de todo o material coletado e 

analisado o conteúdo mais presente na fala dos sujeitos, procedimento 

chamado de categorização, para elencar falas importantes que atendiam ao 

objetivo do estudo. Seguem abaixo as categorias levantadas: 
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Sobre como descreve a relação com o ente falecido: 

-Relação de companheirismo: relatada por nove sujeitos. 

-Relação de segurança/ consideram que o familiar perdido era a pessoa 

que os ajudava em tomadas de decisões e momentos de dificuldade: relatada 

por três sujeitos. 

-Relação com o familiar era distante: relatada por dois sujeitos, porém a 

doença trouxe a possibilidade de aproximação para um sujeito. 

-Relação geradora de sofrimento: um sujeito. 

Abaixo, alguns relatos dos sujeitos sobre como descreveram suas 

relações com o ente perdido. 

“Minha mãe era uma pessoa bastante rígida, não permitia muita 

aproximação, entretanto, com o tratamento, foi a primeira vez que consegui 

abraçar minha mãe de verdade”. (sic) 

Relato de uma filha, afirmando 
que através do adoecimento conseguiu 

se aproximar da mãe. 

“Era uma relação afetuosa, de muito amor. Hoje encontro cartinhas que 

escrevia para ele, e colocava em sua sacola de marmita, de quando trabalhava. 

Vejo cartas que me escreveu, e vejo que nos amamos muito. ” (sic) 

Relato da esposa ao falar 
sobre o relacionamento que tinha 

   com o esposo falecido. 

“Ela era tudo para mim, quando trabalhava de caminhoneiro, a levava 

comigo, ainda lembro do dia que conheci ela, me apaixonei de primeira, ela 

foi minha companheira da vida.” (sic) 

Esposo  relatando sobre 
o relacionamento com sua

esposa falecida. 
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“Hoje não sei o que será de minha vida, ela me guiava para tudo, era 

com quem conversava quando tinha problemas, que me ensinou tudo o que 

sei.” (sic) 

Relato da filha sobre como 
entendia a relação com sua mãe. 

Sobre o que os fortaleceu em perdas anteriores: Os participantes que 

sofreram perdas anteriores, foram doze, discorreram sobre o que os fortaleceu. 

-Apoio social e familiar: relatada por sete sujeitos. 

-Retorno às atividades rotineiras e trabalho: citado por três sujeitos. 

-Animais de estimação: relatada por um sujeito, citou os animais de estimação. 

 -Religião: relatada por um sujeito. 

 Dois sujeitos viveram perdas anteriores ao longo de sua infância e não 

se lembravam de como lidavam com o luto. Abaixo, alguns relatos dos 

sujeitos sobre o que os fortaleceu em perdas anteriores. 

“Sinto que depois das perdas dos meus pais, a vida seguiu em frente, 

retornei ao trabalho, voltei a rotina normal, tinha a esposa para me apoiar.” (sic) 

Relato de um esposo 
sobre como lidou com 

perdas anteriores. 

“Meus pais moravam em Minas quando faleceram, e eu aqui em São 

Paulo. Como tinha filhos pequenos, o marido, e a distância, não senti tanto a 

perda, me recuperei muito rápido. ” (sic) 

Relato da esposa sobre 
como lidou com suas perdas anteriores. 

“Quando perdi minha filha, contei muito com o apoio da família e de 

meus amigos, busquei muito a ajuda deles para superar. ” (sic) 



60 

Relato de uma filha sobre 
como lidou com as perdas 

anteriores. 

“Quando minha mãe morreu, eu me dediquei muito ao cuidado dos meus 

cachorros, e me ajudou a superar. ” (sic) 

Relato da esposa sobre como 

lidou com a perda 

de sua mãe anteriormente. 

“Quando meu filho morreu, me dediquei muito mais à religião, tenho 

certeza que Deus me ajudou muito a superar a perda e o sofrimento. ” (sic) 

Relato de uma esposa a respeito 
de como lidou com  a perda de seu 

filho. 

Sobre as diferenças vivenciadas nos lutos anteriores e no atual: 

-Perda atual gerou maior sofrimento pelo vínculo mais estreito com o 

ente querido: relatada por seis sujeitos. 

-Mais tempo na trajetória de vida com o ente perdido atualmente 

ocasionou maior sofrimento a essa perda: um sujeito. 

-Vivência do luto foi similar: relatado por um sujeito. 

-Óbito gerado por uma doença que permitiu a preparação para a perda: 

relatada por um sujeito. 

-Sujeito com vínculo negativo com ente falecido, compreende que a 

perda anterior trouxe mais sofrimento: relatado por um sujeito. 

 Dois sujeitos referiram não ter lembrança do processo de luto anterior, 

por esse ter ocorrido ao longo de sua infância. Abaixo, alguns relatos dos 

sujeitos sobre como descreveram a diferença sentida por perdas anteriores. 

“Apesar de já ter perdido meus tios antes, a sensação é que agorafoi 

diferente. Com a perda do meu pai parece que tiraram um pedaço de mim.” 

(sic) 
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Relato de uma filha ao falar 
da comparação com perdas anteriores, 

e de seu pai atualmente. 

“Perdi meu marido agora, mas nosso relacionamento era bem difícil. Eu 

perdi um filho 20 anos atrás, sinto que essa perda do meu filho me machucou 

mais, pela relação com o ele (marido) ser ruim, me sinto livre.” (sic) 

Relato da esposa sobre 
a perda anterior de um filho. 

“Eu já tinha perdido pessoas da minha família antes, pessoas bem 

próximas, mas perder meu filho acabou comigo, só consigo sentir a falta que 

ele me faz.” (sic) 

Relato de uma mãe 
sobre as perdas anteriores. 

“Sinto que, mesmo que meus pais já tenham morrido, perder a minha 

esposa foi pior, por que só passei 20 e poucos anos com meus pais, com ela, 

passei mais de 40, minha vida era junto com ela.” (sic) 

Relato de esposo 
sobre a perda da esposa. 

Sobre as alterações geradas pela perda do ente querido:  

-Sensação de vazio: citada por oito sujeitos. 

-Sensação de solidão: referida por dois sujeitos. 

-Perda de uma pessoa de referência com quem contavam em momentos 

de dificuldades: relatado por quatro sujeitos. 

-Possibilidade de descanso: citado por um sujeito. 

Abaixo, alguns relatos dos sujeitos sobre as alterações geradas pela 

perda do ente querido. 
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“Eu venho sentindo um vazio muito grande, mal-estar desde o 

falecimento de minha esposa, sinto momentos de falta de ar, o coração bater 

acelerado, sinto que tem horas em que minha garganta fecha, e não consigo 

dizer nada, apenas chorar.” (sic) 

Relato de um esposo sobre o 

que vem sentindo desde 

a perda de sua esposa. 

“Parece que sem ele o mundo vai desmoronar, perdi o rumo e a direção, 

não sei como reconstruir a vida e as coisas que ele deixou, sinto um medo 

muito grande de fracassar em tudo que ele deixou para mim e para os meus 

filhos” (sic) 

Relato de uma esposa 

diante da perda do esposo. 

“ A sensação é que chegarei em casa em algum momento e ele estará 

lá, não consigo imaginar o que será minha vida sem ele, ele tinha tantos 

planos, a vida apenas começando, sinto-me sozinha” (sic) 

Relato de uma mãe a falar da perda 

de seu filho. 

“Sinto que desde que meu pai se foi eu perdi a direção, contava com ele 

para tudo, para tomada de decisões, para me ajudar no trabalho, sinto que ele 

era minha conexão com a família, sem ele, tenho ficado mais irritado com 

minha mãe e meu irmão.”(sic) 

Relato de um filho ao falar 

da perda de seu pai. 

“Meu pai era quem me ajudou em tudo, perdi com quem eu podia 

compartilhar  tudo,  ele  me  ajudou  em  minha  gravidez  na  adolescência, me 

ofereceu sempre todo o apoio, não consigo parar de chorar, quando passo no 
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cemitério em que está enterrado choro sem parar. As pessoas ficam me 

dizendo que tenho que agradecer por que ele parou de sofrer, tenho sentido 

muita raiva de todo mundo, inclusive de Deus por ter tirado ele de mim, eu teria 

cuidado dele por quanto tempo fosse necessário, para não ouvir mais isso, 

tenho me isolado, evitado falar com todo mundo.”(sic) 

Relato de uma filha sobre o 

falecimento de seu pai. 

Sobre quais eram suas expectativas para o futuro: 

-Vida tranquila em harmonia com demais familiares e retomadas de 

planos iniciados antes do adoecer do familiar: nove sujeitos. 

-Sem expectativa do futuro, percebe o dia de amanhã com 

desesperança:  referido por cinco sujeitos. 

-Reorganização do patrimônio familiar, uma vez que o adoecimento e 

tratamento do paciente afetou esse aspecto da vida: relatado por um sujeito. 

Abaixo, alguns relatos dos sujeitos sobre o que suas expectativas para o 

futuro. 

“Não consigo ter qualquer ideia de como será minha vida daqui para 

frente. A vida será muito solitária sem minha mãe.”(sic) 

Relato de uma filha sobre 
como imagina que sua vida será. 

“Pretendo me casar, ter filhos, mas sei que no momento não consigo 

planejar isso por que acho que será muito difícil fazer tudo isso sem o meu pai.” 

(sic) 

Relato de uma filha sobre como 

será sua vida sem o pai. 
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“Não consigo planejar como será minha vida e dos meus filhos agora. Só 

quero que nos consigamos tocar o negócio que meu marido tinha.” (sic) 

Relato de uma esposa 

sobre como será o futuro sem o marido. 

“Depois de todo este tempo cuidando de meu marido, sinto que preciso 

descansar, quero viajar, aproveitar para mudar de casa.”(sic) 

Relato de uma esposa sobre 

o futuro.

“Espero me casar, ter outros filhos. ”(sic) 

Relato de uma mãe 

sobre o futuro. 

5.2 RESULTADO QUANTITATIVO 

Os dados quantitativos foram analisados através do programa de 

estatística SPSS for Windows versão 16.0. As variáveis quantitativas estão 

apresentadas em tabelas contendo mediana e intervalo interquartílico. Os 

momentos pré e pós foram comparados com o teste de sinais de Wilcoxon. 

Foram calculados coeficientes de correlação de Spearman. Os valores de 

p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

Através dos resultados explanados na tabela 2 (página 51), pode-se 

perceber que a mediana do Inventário de Beck de ansiedade pré-atendimento 

psicológico foi de 13, este escore decresceu para 8 após o atendimento, o 

Inventário de Beck de depressão variou de 18 para 8 em sua mediana, e 

através da análise de “p” foi possível estabelecer significância entre as 

variáveis de depressão pré e pós atendimento. 
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Tabela 2: Resultado das medianas das variáveis ansiedade e depressão 

pré e pós-acompanhamento psicológico e seus intervalos interquartílicos. 

Notou-se, através da tabela 3 (páginas 50-51) maior uso do coping 

religioso/espiritual positivo pelos participantes. As modalidades de coping 

religioso/espiritual positivo mais utilizadas foram “Posição Positiva Frente a 

Deus”, “Oferta de ajuda ao Outro”, “Busca pessoal de crescimento espiritual”, e 

a modalidade de coping religioso/espiritual negativa mais utilizada foi a Posição 

negativa frente a Deus. 

Tabela 3: Resultado das medianas das variáveis coping religioso/espiritual 

total, coping religioso/espiritual positivo e negativo, e suas modalidades e 

seus intervalos interquartílicos. 

Variável Mediana 
Intervalo 

interquartílico 

CRE POSITIVO 3,0  (2,5 - 3,5) 

CRE NEGATIVO 2,0  (1,2 - 2,2) 

CRE TOTAL 3,6  (3,3 - 3,9) 

P1:Transformação 
de Si e/ou de sua 
vida 

2,9  (2,1 - 3,5) 

P2:Ações em 
busca de ajuda 
Espiritual 

2,5  (1,8 - 3,4) 

P3: Oferta de 
ajuda ao outro 

3,3  (2,3 - 3,9) 

Continua 

Variável Mediana 
Intervalo 

interquartílico 

Teste 
dos 

sinais de 
Wilcoxon 

(Pré x 
Pós) 

ANSIEDADE-
PRÉ 

13,0  (5 - 15) 
0,043 

ANSIEDADE-
PÓS 

8,0  (5 - 12) 

DEPRESSÃO-
PRÉ 

18,0  (13 - 22) 

0,001 
DEPRESSÃO-
PÓS 

8,0  (4 - 14) 



66 

Tabela 3: Conclusão dos resultado das medianas das variáveis coping 

religioso/espiritual total, coping religioso/espiritual positivo e negativo, e 

suas modalidades e seus intervalos interquartílicos. 

Variável Mediana 
Intervalo 

interquartílico 

P4:Posição 
positiva frente a 
Deus 

4,1 (3,5 - 4,5) 

P5:Busca 
pessoal de 
crescimento 
espiritual 

3,2 (2,4 - 3,8) 

P6: Ações em 
busca do outro 
Institucional 

2,7 (2,1 - 3,7) 

P7: Busca 
pessoal de 
conhecimento 
espiritual 

2 (1,4 - 2,8) 

P8:Afastamento 
através de 
Deus, religião 
e/ou 
espiritualidade 

3,2 (1,8 - 3,7) 

N1: 
Reavaliação 
negativa de 
Deus 

1,8 (1,3 - 2,3) 

N2: Posição 
negativa frente 
a Deus 

2,5 (1,8 - 3,8) 

N3: 
Reavaliação 
Negativa do 
significado 

1,2 (1 - 2,4) 

N4: 
Insatisfação 
com o outro 
institucional 

1 (1 - 1,5) 

Na tabela 4 (páginas 52-54) observou-se o estabelecimento de 

significância entre as variáveis estudadas, sendo elas: ansiedade pré e pós-

atendimento, depressão pré e pós-atendimento, coping religioso/espiritual total, 

positivo e negativo e suas modalidades. É importante notar, ao avaliar a 

significância por ”p”, o estabelecimento da mesma se dá quando p<0,05, 

através dela, percebeu-se a influência entre as variáveis. Entretanto, é apenas 
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através do coeficiente de correlação de Spearman, que se identificou a direção 

da influência das variáveis, sendo que quanto mais próximo de 1 a influência é 

no mesmo sentido, e quanto mais próximo de -1 em sentido contrário. 

Tabela 4: Significância entre as variáveis ansiedade, depressão, coping 

religioso/espiritual total, coping religioso/espiritual positivo e negativo e suas 

modalidades. 

Variável 
ANSIEDADE-

PRÉ 
ANSIEDADE-

PÓS 
DEPRESSÃO-

PRÉ 
DEPRESSÃO-

PÓS 

ANSIEDADE-
PRÉ 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

0,488 0,548 0,314 

P 0,065 0,034 0,255 

ANSIEDADE-
PÓS 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

0,488 0,207 0,344 

P 0,065 0,459 0,209 

DEPRESSÃO-
PRÉ 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

0,548 0,207 0,569 

P 0,034 0,459 0,027 

DEPRESSÃO-
PÓS 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

0,314 0,344 0,569 

P 0,255 0,209 0,027 

CRE 
POSITIVO 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,172 0,229 0,027 -0,422 

P 0,541 0,411 0,924 0,118 

CRE 
NEGATIVO 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

0,379 0,087 0,930 0,485 

P 0,164 0,757 0,000 0,067 

Continua 
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Tabela 4: Continuação da significância entre as variáveis ansiedade, depressão, 

coping religioso/espiritual total, coping religioso/espiritual positivo e negativo e suas 

modalidades. 

Variável 
ANSIEDADE-

PRÉ 
ANSIEDADE-

PÓS 
DEPRESSÃO-

PRÉ 
DEPRESSÃO-PÓS 

CRE 
TOTAL 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,560 -0,059 -0,576 -0,608 

P 0,030 0,834 0,025 0,016 

P1 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,257 0,112 -0,151 -0,357 

P 0,355 0,691 0,590 0,191 

P2 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,417 -0,172 -0,289 -0,589 

P 0,122 0,539 0,295 0,021 

P3 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,008 0,309 0,106 -0,435 

P 0,977 0,262 0,708 0,105 

P4 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,114 0,340 0,066 -0,254 

P 0,686 0,216 0,817 0,361 

P5 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,192 0,221 0,267 -0,129 

P 0,494 0,429 0,335 0,648 

P6 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,242 0,162 -0,203 -0,609 

P 0,385 0,563 0,469 0,016 

Continua
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Tabela 4: Conclusão da significância entre as variáveis ansiedade, depressão, coping 

religioso/espiritual total, coping religioso/espiritual positivo e negativo e suas 

modalidades. 

Variável 
ANSIEDADE-

PRÉ 
ANSIEDADE-

PÓS 
DEPRESSÃO-

PRÉ 
DEPRESSÃO-

PÓS 

P7 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,428 0,142 -0,282 -0,464 

P 0,111 0,613 0,308 0,082 

P8 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,060 0,388 0,041 -0,372 

P 0,831 0,153 0,884 0,173 

N1 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

0,397 0,201 0,810 0,510 

P 0,143 0,472 0,000 0,052 

N2 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

-0,224 0,144 0,184 0,037 

P 0,421 0,608 0,511 0,897 

N3 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

0,436 0,351 0,621 0,257 

P 0,104 0,199 0,013 0,355 

N4 

Coeficiente 
de 
correlação 
de 
Spearman 

0,493 0,163 0,562 0,391 

P 0,062 0,561 0,029 0,149 
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6. DISCUSSÃO

O luto é a reação psíquica gerada pelo rompimento de um vínculo.
1 A 

elaboração da perda, por vezes ocorre de forma satisfatória, e não gera o 

adoecimento do sujeito enlutado. Entretanto, em algumas situações, diante da 

intensidade do vínculo estabelecido com o ente perdido, ocorre o luto 

complicado, definido como a dificuldade de transpor a perda, e integrá-la à 

vida.
2

Diante de tal realidade, torna-se de grande valia a oferta de processos 

psicoterapêuticos à familiares enlutados, favorecendo a elaboração do luto, e a 

retomada de suas atividades rotineiras.
3,4,5,6,7,8,9 Este trabalho tem por objetivo 

verificar a presença de sintomas de ansiedade e depressão em familiares 

enlutados, anterior e posteriormente ao acompanhamento psicológico, e 

também compreender como o coping religioso/espiritual influência o processo 

de elaboração do luto. 

Nesse contexto, deve-se destacar, quanto à caracterização da 

casuística, a presença de doze mulheres e três homens. Os sujeitos 

identificaram-se como praticantes de 3 religiões: católica, evangélica e espírita, 

e um sujeito referiu ter crença em Deus, mas não seguia um preceito religioso 

específico. 

De acordo com a escolaridade e as crenças religiosas, os sujeitos 

dividem-se da seguinte forma: dois participantes com nível de escolaridade 

pós-graduação, um da religião espírita e outro da católica; o sujeito com ensino 

superior, identificou-se como praticante da religião católica. Dos participantes 

com segundo grau completo, cinco seguiam os preceitos católicos, um seguia 

os preceitos evangélicos, e um sujeito afirma crer em Deus, mas não ter uma 
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religião definida. Um sujeito com ensino fundamental completo informou ser da 

religião católica, e os sujeitos com ensino fundamental incompleto dividem-se 

em três da religião evangélica e um católico. 

Em estudo realizado por Marcelino cujo objetivo foi compreender como o 

coping religioso/espiritual esteve presente em mães acompanhantes de filhos 

cardíacos que aguardavam procedimento cirúrgico, notou-se a predominância 

das mesmas religiões observadas nesse trabalho, eram: vinte e cinco 

participantes da religião católica, dezesseis evangélicas, uma testemunha de 

Jeová, uma mórmon, três adventistas, uma espírita umbandista e uma sem 

religião.
58

Quanto aos inventários aplicados ao longo do primeiro atendimento, a 

informação a ser destacada diz respeito à presença de sintomatologia 

depressiva nos sujeitos dessa pesquisa. Observou-se que ao responderem ao 

Inventário de Beck de depressão os sujeitos indicaram a existência de  

sintomas depressivos, com uma mediana de 18 pontos, escore característico 

de um episódio depressivo leve, como descrito na tabela 2 (página 65). 

A percepção de que sujeitos enlutados, ao serem encaminhados para o 

acompanhamento psicológico apresentam sintomas depressivos, está 

evidenciado em duas publicações de Silva e Nardi.13,14

 Em uma de suas publicações, na qual oferecem doze sessões de 

acompanhamento psicológico a uma mulher que havia perdido seu esposo, a 

participante, ao início do tratamento, apresentou escore 56 no Inventário de 

Beck de Depressão. No outro estudo, sobre uma mãe que realizou 

acompanhamento psicológico devido à perda de seu filho, ao início do 

tratamento, obteve escore 46 no mesmo inventário. Em ambos os casos, os 

escores caracterizaram um episódio depressivo grave, e corroboram com os 



72 

dados aqui encontrados sobre a presença de depressão em sujeitos 

enlutados.
13,14

Demais pesquisas indicam a presença de sintomas de depressão em 

sujeitos enlutados como por exemplo a pesquisa realizada por Chiu et al em 

que 432 sujeitos enlutados passaram por um processo psicoterapêutico 6 

meses após o óbito do familiar. Os participantes dividiram-se em 307 mulheres 

e 125 homens, sendo que 384 participantes haviam perdido seus entes 

queridos devido ao Câncer. Quanto ao vínculo familiar foram 183 cônjuges e 

156 filhos. Ao início do processo psicoterapêutico a aplicação do BDI obteve 

escore mediano de 24,3 nas participantes do sexo feminino e 15,8 no 

participantes do sexo masculino.6

Estudo realizado por Barbosa, Sá e Rocha avaliou a presença de 

sintomas de depressão em viúvos enlutados com média etária de 80 anos, e  

haviam perdido seus cônjuges no mínimo a 6 meses. Os pesquisadores 

dividiram os 40 participantes da pesquisa em dois grupos: um grupo controle e 

um grupo de viúvos que passou por um processo de intervenção psicológica na 

qual foram realizadas 4 sessões semanais. O inventário de Beck de Depressão 

foi aplicada nos sujeitos anterior ao acompanhamento psicológico e dois meses 

após o fim do acompanhamento. O escore mediano obtido anterior ao 

atendimento foi 19,65.75 

Outra pesquisa que avaliou a presença de sintomas de depressão em 

sujeitos enlutados acompanhou 21 grupos familiares que totalizaram em 90 

participantes, sendo 29 homens e 61 mulheres. Quanto ao grau de parentesco 

estes participantes dividiram-se entre 52 pais, 38 cônjuges, 5 sogras e 5 filhos. 

Estes familiares participaram de duas sessões de suporte psicológico e a 

presença de sintomas de depressão foi analisada anterior e posterior ao 
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acompanhamento psicológico sendo que ao início do acompanhamento a 

mediana obtida entre os participantes no Inventário de Beck de Depressão foi 

10,8.76

No presente estudo, a presença de sintomas depressivos em sujeitos 

enlutados não é notada apenas através da aplicação do Inventário de Beck de 

Depressão, como também através das respostas obtidas na Entrevista 

semiestruturada e nos atendimentos. Ao longo do processo, foi possível 

observar a presença de diversos sintomas depressivos nos participantes, 

como: aumento no padrão de choro, sensação de vazio revelado na entrevista 

semi estruturada por oito participantes, e a dificuldade de planejamento de 

futuro, o qual foi referido por cinco sujeitos ao longo da entrevista semi 

estruturada. 

Neste contexto, é importante enfatizar que a presença destes sintomas 

não indicam, necessariamente, a existência de um quadro depressivo nestes 

sujeitos, mas sim que estes, por estarem vivenciando um período agudo do 

luto, considerado bastante crítico, podem apresentar sintomas similares aos 

presentes em um quadro depressivo. Abaixo segue algumas falas trazidas 

pelos participantes para evidenciar a presença de sintomas: 

“Sinto muita falta da minha esposa, sinto um vazio muito grande, fico 

lembrando de nossa vida juntos, quando nos conhecemos, começamos a 

namorar, das viagens que fizemos juntos e só penso na falta que ela me 

faz.”(sic) 

Relato de um esposo sobre a 
vivência 

do luto de sua esposa, em que 
enfatiza a sensação de vazio 

 “Fico em casa sozinho e só me lembro do que ela estaria fazendo a 

cada momento, e só consigo chorar. Choro diversas vezes ao dia. Tem dias 
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que já acordo chorando.”(sic) 

Relato de um esposo sobre a vivência 
do luto de sua esposa, em que relata o 

aumento de seu padrão de choro. 

“Não tenho nenhuma expectativa de futuro, não tenho desejo de viver. 

Acho que se eu adoecesse e morresse, seria bom por que pararia de 

sofrer.”(sic) 

Relato de uma filha, em que 
indica desejo de morte e falta de 

expectativa de futuro. 

Ao analisar a tabela 4 (páginas 67-69) foi possível perceber significância 

entre as variáveis depressão pré e pós-atendimento; isso se refere ao fato de 

que uma influenciou a outra. Neste trabalho, a significância estabelecida com 

“’p”, indica que as variáveis se influenciaram, mas não indica em que direção; a 

direção em que as variáveis se influenciam, são medidas através do coeficiente 

de Spearman, sendo que quanto mais próximo seu valor de 1, as variáveis se 

influenciaram no mesmo sentido, ou seja, quanto maior uma, maior a outra, ou 

quanto menor uma, menor a outra. Já quanto mais próximo de -1, elas seguem 

em sentido oposto, ou seja, quanto maior uma menor a outra. 

Através da significância estabelecida entre as variáveis depressão 

anterior e posterior ao atendimento psicológico, o resultado obtido pelo 

coeficiente de correlação de Spearman de 0,569 indica influência das variáveis 

na mesma direção. Através desse dado, é possível afirmar que quanto maior o 

escore do sujeito no Inventário de Beck de depressão ao início do processo 

psicoterapêutico, maior seu escore ao fim do atendimento. Esta tendência foi 

observada ao longo desta pesquisa em dois sujeitos, os quais iniciaram o 

processo com escore elevado no Inventário de Beck de depressão. Nestes 

casos, mesmo havendo um decréscimo expressivo ao fim do 
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acompanhamento, os participantes mantiverem um escore expressivo. O 

primeiro sujeito, uma esposa, obteve escore 39 no BDI ao início do 

acompanhamento, e decresceu para 26 ao fim do atendimento. O segundo 

sujeito, uma filha, obteve, ao início do processo, escore 35, decrescendo para 

20 ao fim do acompanhamento psicológico. 

Sobre a presença de sintomas de ansiedade em sujeitos enlutados, de 

acordo com os dados da tabela 2 (página 65), a mediana do Inventário de Beck 

de ansiedade é 13, tal escore caracteriza um transtorno ansioso leve. A 

presença deste transtorno se confirma em falas trazidas por um sujeito na 

entrevista semi estruturada. Nela, este sujeito referiu-se, ao tratar das 

alterações geradas em sua vida pela perda de sua esposa, a presença dos 

seguintes sintomas: falta de ar, aceleração do batimento cardíaco e sensação 

de “sufocamento” (sic). Alguns desses sintomas, inclusive, estão presentes no 

Inventário de Beck de ansiedade, e confirmam a presença de sintomas 

ansiosos nos participantes. 

A ansiedade é comum dentro da população enlutada, e por vezes é o 

que incita a busca por ajuda psicológica. Através de estudo realizado por Shear 

et al, notou-se a presença de sintomas de ansiedade em 21 sujeitos enlutados, 

que ao início do acompanhamento psicológico apresentaram escore mediano 

de 17,41, considerado como presença de transtorno ansioso leve, como nesta 

pesquisa.
11

Na pesquisa realizada por Chiu et al avaliou-se também a presença de 

sintomas de ansiedade em sujeitos enlutados através da aplicação do BAI. 

Nesta pesquisa, que avaliou 432 sujeitos enlutados, os sujeitos do sexo 

feminino obtiveram escore mediano 30,3; e os participantes do sexo masculino 

obtiveram escore mediano 9,8 no BAI.6
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Diante do observado na tabela 4 (páginas 67-69) é possível estabelecer 

significância “p” entre a variável ansiedade pré-atendimento e depressão pré- 

atendimento. Esta significância demonstra que as variáveis se influenciam. 

Com o resultado de coeficiente de correlação de Spearman estabelecido entre 

as variáveis de 0,548, presume-se influência entre elas na mesma direção. Tal 

dado é de grande relevância para esta pesquisa, pois o sujeito que ao início do 

atendimento psicológico, apresenta intensos sintomas de ansiedade, 

geralmente, apresentará sintomas depressivos na mesma proporção. Este 

dado é corroborado nesta pesquisa através dos resultados de dois sujeitos que 

apresentam alto escore no BAI e BDI ao início do processo psicoterapêutico. O 

primeiro sujeito, uma mãe, inicia o acompanhamento psicológico com escore 

no BAI de 21, e no BDI de 18; assim como ela, uma esposa obteve escore 24 

no BAI inicial, e 33 no BDI inicial. 

Ao fim do acompanhamento psicológico, os Inventários de Beck de 

ansiedade e depressão foram novamente aplicados, e através dos resultados, 

verificou-se, conforme observado na tabela 2 (página 65), decréscimo 

expressivo nos escores destes. Ambos variam de episódios leves pré- 

acompanhamento, para mínimo no pós-acompanhamento. No Inventário de 

Beck de depressão, o escore inicial é de 18 e ao fim decresce à 8; no 

Inventário de Beck de ansiedade, inicia-se com escore mediano de 13 e 

decresce para 8 ao fim do acompanhamento psicológico. 

O decréscimo está relacionado aos benefícios do acompanhamento 

psicológico do sujeito enlutado, como ocorreu em outras pesquisas.11,13,14,75,76 

No artigo de Silva e Nardi referente ao acompanhamento psicológico de uma 

mulher que havia perdido seu cônjuge, seus escores do Inventário de Beck de 

depressão decresceram de 56 para 32 após o acompanhamento psicológico, já 



77 

seu escore do Inventário de Beck de ansiedade, passou de 47 para 21 ao fim 

dos atendimentos.
13

Em outro artigo de Silva e Nardi, voltado ao atendimento psicológico de 

uma mãe que havia perdido seu filho, o escore do Inventário de Beck de 

depressão variou de 46 para 20 ao fim do processo psicoterapêutico. Já no 

Inventário de Beck de ansiedade, foi de 42 para 12.14

O estudo realizado por Barbosa, Sá e Rocha evidenciou o decréscimo 

dos sintomas de depressão em sujeitos enlutados após o acompanhamento 

psicológico sendo que nesta pesquisa os viúvos obtiveram escore mediano 

anterior ao acompanhamento de 19,65 e este escore decresceu para 12,26 

após o acompanhamento psicológico.75

Em outra publicação notou-se o decréscimo do escore do BDI em 

sujeitos enlutados após duas sessões de suporte psicológico. Os 90 sujeitos 

participantes da pesquisa obtiveram mediana no inventário anterior ao 

acompanhamento de 10,8 e ao fim do suporte psicológico o mesmo decresceu 

para 6,8.76

Por fim, no estudo de Shear et al ao início do processo psicoterapêutico, 

é observado no BDI escore 21,49 e ao fim de quatro meses de 

acompanhamento, o escore decresce para 8,15. No BAI, há uma variação de 

17,41 ao início do acompanhamento psicológico, para 2,23 ao fim do processo 

terapêutico.
11

Constatar o decréscimo expressivo nos escores de ansiedade e 

depressão enfatiza a importância do acompanhamento psicológico no processo 

de elaboração do luto. Nesta pesquisa, buscou-se identificar também como o 
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coping religioso/espiritual impacta no processo de elaboração do luto, e como 

este influencia a presença de ansiedade e depressão na população enlutada. 

Assim, com os resultados demonstrados na tabela 3 (páginas 65-66), foi 

possível estabelecer um alto uso do coping religioso/espiritual total pela 

população enlutada, o que sugere um intenso uso da 

religiosidade/espiritualidade diante da vivência do luto. Tal percepção é 

enfatizada durante a entrevista semi estruturada, na qual todos os participantes 

se referiram a algum tipo de crença religioso/espiritual, conforme a tabela 1 

(páginas 55-56). Contudo, apesar de todos os sujeitos indicarem alguma fé, 

sendo a maioria católica, a frequência com que cada sujeito realiza seus ritos 

religiosos/espirituais variou entre eles, de acordo com o que foi indicado 

também na tabela 1 (páginas 55-56), não sendo possível inferir se apenas a 

maior frequência da prática religiosa/espiritual é indicativo de maior uso do 

coping religioso/espiritual total. 

A variável coping religioso/espiritual total estabelece significância “p” 

com ansiedade pré-atendimento e depressão pré e pós-atendimento conforme 

exposto na tabela 4 (páginas 67-69). Tal dado indica importante impacto da 

religiosidade e espiritualidade na presença/ausência de ansiedade e depressão 

em sujeitos enlutados. Ao analisar o coeficiente de correlação de Spearman do 

coping religioso/espiritual total e as demais variáveis ditas acima (ansiedade 

pré-atendimento, depressão pré e pós-atendimento) verifica-se que as mesmas 

seguem em sentido oposto, uma vez que o coeficiente de correlação de 

Spearman com a variável coping religioso/espiritual total é -0,560 com variável 

ansiedade-pré, -0,059 com ansiedade-pós, -0,576 com depressão-pré e -0,608 

com depressão-pós. Tal resultado permite afirmar que o maior uso do coping 

religioso/espiritual total gera queda no escore do Inventário de Beck de 

ansiedade e depressão em ambos os momentos. Este fato confirma o 



79 

encontrado na literatura em que a religiosidade/espiritualidade é vista, em sua 

maioria, como um protetor psíquico importante no processo do luto.
12

Diante do resultado obtido pela Escala de coping religioso/espiritual, 

explanados na tabela 3 (páginas 65-66), percebeu-se maior uso do coping 

religioso/espiritual positivo, o qual indica que, diante da perda, os sujeitos, 

utilizaram-se da religiosidade/espiritualidade de forma positiva, ou seja, 

aproximaram-se dos preceitos religiosos/espirituais como forma de elaborar a 

perda, sendo isso enfatizado na entrevista semiestruturada. Nela dois sujeitos 

expressaram buscar sentido para a perda através da 

religiosidade/espiritualidade, aumentando a prática desta. 

O fato de dois sujeitos aumentarem a frequência religiosa/espiritual após 

a perda do ente querido pode indicar que esses sujeitos, ao sofrerem a perda, 

buscaram na religiosidade/espiritualidade conforto e sentido para a perda. 

Deve-se questionar se estes sujeitos, ao serem confrontados pela perda de um 

ente tão significativo, passaram a buscar algo místico como forma de 

compreendê-los devido à impossibilidade de lidar racionalmente com os 

sentimentos gerados pela perda. 

O coping religioso/espiritual positivo, não estabeleceu significância “p” 

com as demais variáveis. Todavia, através da análise do coeficiente de 

correlação de Spearman com as variáveis depressão e ansiedade pré e pós-

atendimento, os resultados foram respectivamente -0,172, 0,229, 0,027 e -

0,422. Isto indica que quanto maior o uso do coping religioso/espiritual positivo, 

menor escore no Inventário de Beck de ansiedade pré-atendimento e no 

Inventário de Beck de depressão no pós-atendimento, esse dado referenda o 

uso positivo da religiosidade/espiritualidade como algo capaz de reduzir a 

presença de sintomas ansiosos e depressivos. Tal informação é observada por 

meio da aplicação da escala em dois sujeitos: uma filha que obteve altíssimo 
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uso do coping religioso/espiritual positivo, com escore 4,59, e que obteve 

escore mínimo no BAI pré-atendimento, com pontuação 0, e mínimo também 

no BDI ao fim do atendimento, com pontuação 8; um esposo, com alto uso do 

coping religioso/espiritual positivo, com escore 3,81, obteve pontuação mínima 

de 5 no BAI ao início do atendimento, e 4 no BDI ao fim do acompanhamento, 

referendando o alto uso do coping religioso/espiritual positivo como algo que 

mitiga o aparecimento de sintomas de ansiedade e depressão. 

Segundo Kelley e Chan sujeitos enlutados que utilizam com maior 

intensidade o coping religioso/espiritual positivo tendem a apresentar a crença 

em um Deus mais suportivo e benevolente. Tal visão acaba por oferecer 

acolhimento ao sujeito enlutado e proporciona sentido para a perda.
55

É possível encontrar na literatura brasileira pesquisas semelhantes, 

como o estudo realizado por Marcelino que elencou as modalidades de coping 

religioso/espiritual mais utilizadas por 48 mães de crianças com cardiopatias 

que aguardam procedimentos cirúrgicos.
58

Nas duas pesquisas objetivaram avaliar o uso do coping 

religiosos/espiritual de familiares em situações de crise, que estavam vivendo 

momentos de crise. Por isso, é possível identificar certa similaridade nos 

resultados obtidos. Em ambas é evidenciado um alto uso do coping 

religioso/espiritual, e maior uso do coping religioso/espiritual positivo, o que 

corrobora com a tese de que esses momentos, majoritariamente, aproximam  

os indivíduos da religiosidade/espiritualidade.
58

Outro fator semelhante em ambas as pesquisas, diz respeito às 

modalidades de coping religioso/espiritual mais utilizadas por seus sujeitos. No 

presente estudo, a modalidade mais utilizada, conforme demonstrado na tabela 

3  (páginas 59-60), foi “Posição positiva frente a Deus”, na qual o sujeito busca 
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atuar juntamente a Deus para a melhoria de sua condição (não apenas 

confiando Nele e orando pelo melhor), mas também agindo para obter a 

melhoria. A segunda modalidade mais observada foi a “Oferta de ajuda ao 

outro”, esta relaciona-se à oferta de ajuda ao próximo e caridade. Por fim, a 

modalidade “Busca pessoal pelo crescimento espiritual”, diz respeito à busca 

de conteúdos e novos ensinamentos religiosos/espirituais para lidar com o 

momento de sofrimento.
52

Na pesquisa de Marcelino, as modalidades mais utilizadas foram 

“Posicionamento positivo frente a Deus”, “Ações em busca do Outro 

Institucional” e “Busca pessoal pelo crescimento espiritual”.
58

As similaridades nas modalidades de coping religioso/espiritual mais 

utilizadas pelas duas populações mais uma vez enfatizaram que no momento 

de crise os sujeitos buscam novos aprendizados na religiosidade e 

espiritualidade, e a parceria com o ser superior no qual creem para alcançar as 

melhorias que julgam necessário. 

Sobre a modalidade “Oferta de ajuda ao Outro”, seu uso aparece com 

grande frequência em sujeitos enlutados. Em contrapartida, não aparece com a 

mesma intensidade no estudo de Marcelino; este fato sugere que os sujeitos 

enlutados apresentam um vazio em suas vidas gerado pelo rompimento de um 

vínculo significativo. Tal fato acaba por gerar a necessidade de preenchê-lo 

com a oferta de ajuda à terceiros, como forma de valorizar o que foi aprendido 

no processo de adoecimento e falecimento de seu familiar. O mesmo não 

ocorre com as mães de crianças cardíacas ainda em tratamento, uma vez que 

essas estão intensamente vinculadas a um sujeito que, no momento, necessita 

de cuidados intensos.58
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Durante os atendimentos oferecidos, foi possível notar a inclinação em 

alguns sujeitos de oferecer ajuda ao próximo: dois cônjuges ao fim dos 

atendimentos, haviam se vinculado, dentro de sua instituição religiosa, em 

programas de trabalho voluntário de acompanhamento à doentes; uma 

participante, que perdeu seu pai, mencionou desejo de iniciar uma ONG para 

cuidados a animais; e uma participante, que havia perdido seu esposo, 

explicitou o desejo de realizar os mesmos cuidados que ofereceu a seu 

esposo, a outros doentes acometidos da mesma enfermidade, expressando o 

plano de atuar como voluntária em um hospital. 

Apenas duas modalidades de coping religioso/espiritual positivas 

obtiveram significância “p” com uma das variáveis. Foram elas: “Ações em 

Busca de Ajuda Espiritual” e “Ações em Busca de Outro Institucional”, sendo 

que ambas estabeleceram significância com a variável depressão pós- 

atendimento. 

A primeira modalidade, diz respeito à forma como o sujeito buscou 

conectar-se com sua espiritualidade, seja por meio de contato com santos, 

cirurgias espirituais, ou até mesmo na participação em cultos 

religiosos/espirituais. A segunda refere-se à busca de acolhimento na 

instituição religiosa da qual faz parte ou a busca por inserir a religiosidade em 

seu dia a dia com práticas de criar altares, cantar canções e entoar mantras em 

casa.
52

Com a análise dos coeficientes de Spearman obtidos por essas duas 

modalidades e as variáveis ansiedade e depressão pré e pós-atendimento, que 

foram na primeira modalidade -0,417, -0,172, -0,289 e -0,589, e da segunda 

modalidade -0,242, 0,162, -0,203 e -0,609, é constatado que essas 

influenciam-se em sentido contrário à depressão nos dois momentos. Tal 

informação indica que o uso das modalidades tende a deixar menor os escores 
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de depressão anterior e posterior ao atendimento. Nesse sentido, é possível 

afirmar que a busca por enriquecimento religioso/espiritual oferece certo 

sentido à perda e conforto para os sujeitos avaliados, e reduz a presença de 

sintomas depressivos. Tal dado é percebido nos resultados obtidos por dois 

sujeitos ao longo da aplicação das escalas: um esposo que obteve alto uso das 

duas modalidades de coping religioso/espiritual positivo e apresentou escore 

leve de depressão ao início do processo, com pontuação 17, e mínimo ao fim, 

com valor 4; assim como ele, uma filha, que fez uso médio da primeira 

modalidade e alto da segunda, obteve escore leve de depressão ao início do 

atendimento, com pontuação 19, e mínimo ao fim, com pontuação 10. 

O coping religioso/espiritual negativo é compreendido por Pargment 

como aquele que pode gerar malefício a quem o utiliza. Diz respeito a como a 

crença religiosa/espiritual pode trazer prejuízos à forma como lidamos com 

situações de crise.
51

Ao longo do presente trabalho e na pesquisa de Marcelino o coping 

religioso/espiritual negativo foi pouco usado pelos sujeitos avaliados, sendo 

que a modalidade de coping religioso/espiritual negativo mais utilizada em 

ambas as pesquisas foi a “Posição Negativa frente a Deus”. Essa posição diz 

respeito ao pensamento fantasioso de que Deus resolveria todas as aflições e 

traria um milagre diante de forte oração, sendo nesse momento, o milagre 

esperado era a sobrevivência/melhora do familiar adoecido.
52,58

Tal pensamento é muito comum com a proximidade da morte, e está 

relacionado às fases citadas por Klüber-Ross chamadas negação e barganha. 

Na primeira, nega-se a gravidade da condição clínica do paciente a partir da 

criação da expectativa irreal da sobrevivência do mesmo, e na segunda, busca- 

se fazer trocas com entidades, tais como Deus, para que seja alcançada a 

melhora do ente querido.
10 O uso do coping religioso/espiritual negativo, e da 
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modalidade “Posição Negativa frente a Deus” foi observada, por exemplo, em 

uma participante que, ao perder o esposo, não conseguiu mais retornar a sua 

prática religiosa, sendo essa bastante intensa antes da perda. A participante 

relatou que tinha esperança na sobrevivência do ente querido até o último 

momento, mesmo ao ser informada por médicos e demais familiares sobre a 

gravidade da condição clínica, e esperava que Deus iria atender suas orações. 

Para essa participante o falecimento do esposo gerou sentimentos de raiva e 

frustrações dirigidos a Deus. 

Conforme o ocorrido com a participante citada anteriormente, mais dois 

sujeitos diminuíram a prática religiosa/espiritual após a perda. Tal informação 

sugere maior dificuldade desses sujeitos em perceber as limitações da 

religiosidade/espiritualidade diante da piora clínica do ente querido e sua morte, 

podendo, a perda ocasionar uma alteração negativa em seu sistema de 

crenças, distanciando-o de sua prática. 

O coping religioso/espiritual negativo estabeleceu significância “p” 

apenas com a variável depressão pré-acompanhamento psicológico. No 

entanto, através dos resultados obtidos pelo coeficiente de correlação de 

Spearman, que foram respectivamente: ansiedade pré-atendimento 0,379, 

ansiedade pós-atendimento 0,087, depressão pré-atendimento 0,93 e 

depressão pós-atendimento 0,485. O uso do coping religioso/espiritual 

negativo, em sua maioria, está relacionado ao aumento da presença de 

sintomas ansiosos e depressivos anterior e posteriormente ao 

acompanhamento psicológico. Tal informação permite presumir que em perdas 

que ocasionam a alteração na estrutura da fé do indivíduo, há diversos 

questionamentos sobre a capacidade e limite de Deus e suas escolhas em 

retirar do sujeito o familiar, o que pode gerar sintomas ansiosos e depressivos. 
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Quanto às modalidades de coping religioso/espiritual negativo, três 

estabeleceram significância “p” com a variável depressão pré-atendimento. 

Foram elas: a “Reavaliação Negativa de Deus”, que diz respeito ao 

questionamento do sujeito perante os poderes divinos diante de seu momento 

de crise; “Reavaliação Negativa do Significado” no qual o sujeito imagina se 

está sendo punido por Deus, ou se alguma força superior negativa o influencia 

para viver o que lhe causa sofrimento; e a “Insatisfação com o Outro 

Institucional”, essa modalidade está relacionada ao sentimento de não 

pertencimento e pouco acolhimento dentro de sua crença e instituição 

religiosa.
52

O estabelecimento de significância dessas variáveis e a análise do 

coeficiente de correlação de Spearman obtido entre elas e a variável depressão 

pré-atendimento psicológico, mais próximos de 1,demonstram que um escore 

maior no Inventário de Beck de depressão pré-acompanhamento é obtido por 

sujeitos que fizeram maior uso destas modalidades, evidenciando o aumento 

de sintomatologia depressiva diante da relação negativa com a 

religiosidade/espiritualidade. 

As demais variáveis (ansiedade pré e pós-atendimento e depressão pós- 

atendimento), apresentaram coeficiente de correlação de Spearman próximo  

de 1, comparado as três modalidades de coping religioso/espiritual negativo. 

Este dado indica que o uso destas três modalidades pode ocasionar o aumento 

dos escores de ansiedade e depressão anterior e posterior ao atendimento 

psicológico. 

Em um estudo que avaliou estudantes universitários enlutados, buscou- 

se compreender como o uso do coping religioso/espiritual negativo influenciou 

no processo de elaboração do luto. Através desta pesquisa, nota-se que o 
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maior uso do coping religioso/espiritual negativo tende a dificultar o processo 

de elaboração do luto, tornando-o mais longo e doloroso. 
77

Neste sentido foi possível identificar este processo ao longo dos 

atendimentos. Uma participante, praticante da religião católica, expressava, 

com certa frequência, a raiva que sentia de Deus frente à perda de seu pai, 

expressava dificuldade em compreender por que Deus havia retirado dela 

alguém que amava tanto; tal fato fez diminuir a frequência com que realizava 

seus ritos religiosos/espirituais. Diante da aplicação do Inventário de Beck de 

ansiedade, anterior ao atendimento, a participante obteve escore 18, já no 

Inventário de Beck de depressão, nesse mesmo momento, seu escore foi 35. 

Ao fim dos atendimentos, seus escores decresceram pouco, passando para 6 

no BAI e 20 no BDI. Quanto a seus resultados na escala RCOPE, nota-se 

maior uso do coping religioso/espiritual negativo, sendo a modalidade mais 

utilizada a “Reavaliação Negativa de Deus”. A presença de um resultado 

expressivo na aplicação do BAI e BDI nos dois momentos, e os resultados 

obtidos através da aplicação da RCOPE, enfatizam que sentimentos negativos 

dirigidos a Deus e questionamentos sobre seu poder tendem a aumentar a 

presença de sintomas ansiosos e depressivos em sujeitos enlutados. 

Os outros dois participantes que reduziram a frequência de prática 

religiosa foram: uma esposa e uma mãe. Para a esposa, também praticante da 

religião católica, os motivos pelos quais reduziu sua prática religiosa estavam 

relacionados ao dito acima. A participante referiu sentimentos de raiva e 

frustração relacionado a Deus, e relatou sentir-se abandonada por Ele. Em seu 

caso, os escores do BAI e BDI anterior ao atendimento foram 13 e 39, já 

posterior ao atendimento, decresceram para 6 e 26 respectivamente. A 

participante fez maior uso do coping religioso/espiritual negativo, e apresentou  

uso intenso da modalidade “Reavaliação Negativa de Deus”. Tal dado 
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corrobora com o que foi tratado anteriormente sobre o maior uso do coping 

religioso/espiritual negativo e suas modalidades aumentarem a presença de 

ansiedade e depressão. Em relação à mãe, praticante da religião evangélica, a 

redução da prática religiosa/espiritual relaciona-se à dificuldade em retornar ao 

local onde costumava ir com o filho praticar suas orações, visto que remete à 

diversas lembranças do filho, tornando impossível esta atividade. Em seu caso, 

nota-se que a diminuição da sua prática não se relaciona a um sentimento 

negativo a Deus. Através da análise dos inventários e da escala de coping 

religioso/espiritual da participante notou-se maior uso do coping 

religioso/espiritual positivo, fazendo um alto uso da modalidade “Posição 

Positiva Frente a Deus”, na qual o sujeito atua juntamente à Deus para a 

melhoria de sua condição, confiando em Deus, e orando para obter a 

melhora.47 Além disso, a participante inicia o processo com sintomas leves de 

depressão, com escore 18 no BDI, e decresce para 14 ao fim do atendimento; 

quanto aos sintomas ansiosos, inicialmente apresenta escore moderado, com 

21 no BAI, e finalizou com um escore leve de 16. 

Uma das participantes, praticante da religião católica, apesar de não 

diminuir a frequência da prática religiosa, relatou ao longo dos atendimentos 

que a perda gerou insatisfação com os representantes religiosos de sua 

instituição, e a sensação de ser rejeitada por seu grupo religioso ou 

abandonada por ele, uma vez que diante da vivência de adoecimento e morte 

de seu ente querido, sentiu que não recebeu o apoio de sua instituição religiosa 

de forma satisfatória. 

Neste estudo, observa-se sujeitos de apenas três religiões, sendo elas: 

católica, evangélica e espírita. Entretanto a redução da prática religiosa e 

espiritual é percebida em sujeitos de duas religiões: religião católica e 

evangélica. Avaliando a redução da prática religiosa/espiritual desses sujeitos, 
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nota-se que, apenas sujeitos da religião católica reduzem a prática por terem, 

diante da perda, reavaliado a relação que têm com Deus. Uma hipótese para 

esse fato está relacionada à forma como a religião católica percebe a morte. 

Nela afirma-se que o sujeito, em sua morte, passará por uma avaliação de 

seus atos em vida, os quais determinarão o seu encaminhamento para o céu, 

inferno ou purgatório, tornando a morte algo ameaçador. Além disso, a crença 

católica de que a morte é eterna e o sujeito não ressuscita, pode ocasionar aos 

sujeitos praticantes da religião o rompimento definitivo do vínculo com a pessoa 

falecida, o que é capaz de acarretar maior sofrimento aos praticantes do 

catolicismo diante da perda.
59

No processo de elaboração do luto, o suporte social tem importância 

fundamental e pode ser encontrado em diversas fontes, tanto informais como 

(amigos, família, instituição religiosa e/ou espiritual), quanto formais (no suporte 

de médicos, psicólogo e, assistentes sociais). 
67

Nesta pesquisa, dos quinze participantes, doze informaram perdas 

anteriores. Diante destas perdas, o suporte social informal foi o suficiente para 

ajudá-los no processo de elaboração do luto e foram estas as modalidades de 

suporte que os ajudaram a elaborar a perda: sete informam que o apoio de 

amigos e familiares os ajudaram a superar, dois não tinham recordações sobre 

a perda, pois as vivenciaram quanto crianças, um relatou não sentir grande 

impacto pela perda por morar distante do ente falecido (sendo que a distância 

dificultou o processo de concretização da morte), uma relatou a busca da 

religião para lidar com a perda anterior, e outra afirmou que seus animais de 

estimação ajudaram a superar a perda. Neste trabalho, assim como em 

publicações anteriores, diante da perda atual, os sujeitos sentiram-se 

desamparados por sua rede de suporte informal, o que os levou a aceitar o 

acompanhamento psicológico.
67
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Em estudo realizado por Carol e Steiner, discorrem sobre alguns dos 

motivos que fazem o sujeito enlutado sentir-se desamparado frente ao suporte 

social informal. Há um entendimento de que muitas vezes os familiares 

passaram pelo luto de formas distintas, e os demais familiares não 

compreenderiam o enlutado; outros buscaram acompanhamento psicológico 

por que quando a realidade da perda se concretiza, um tempo após o 

falecimento, notou-se a queda no suporte oferecido, presumindo a melhora do 

sujeito enlutado. Diante desta falta de suporte, o enlutado passou a buscar o 

acompanhamento psicológico.
67 

Para Parkes, o acompanhamento psicológico 

de sujeitos enlutados mostrou-se de grande eficácia para sujeitos que 

apresentavam escasso suporte familiar.
26

No processo de acompanhamento psicológico, criou-se um espaço que 

legitima e valida sentimentos, onde se aprende a importância de rituais, e tem-

se uma escuta acolhedora, sem julgamentos. Além disso, é um ambiente no 

qual é ofertado o apoio transicional para a vida após a perda.
26,67

No artigo de Carol e Steiner assim como nesta pesquisa, diversas 

manifestações por parte dos sujeitos sugerem alguns dos benefícios do 

acompanhamento psicológico. Foram eles: o senso de pertencimento, a 

possibilidade de permitir a realização de rituais vistos de forma pejorativa por 

outros (ouvir a música favorita do ente perdido, a criação de altares e locais de 

orações e visitas ao cemitério). Segundo os participantes desta pesquisa, o 

acompanhamento psicológico ofereceu senso de aceitação e validação diante 

destas manifestações.
67

De acordo com  Borins o acompanhamento psicológico de sujeitos 

enlutados auxiliou no processo de recuperação do participante, além de 
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favorecer seu fortalecimento psicológico e auxiliar na redução de comorbidades 

em sujeitos que apresentam risco de desenvolvê-las.
4

Tratando da transição para a vida normal após a perda, na entrevista 

semi estruturada, os sujeitos foram questionados sobre seus planos futuros; 

como resposta, cinco participantes afirmaram não ter planos para o futuro e o 

percebiam com certa desesperança; outros nove expressaram algum 

planejamento, mas seus planos eram baseados no impacto que o processo de 

cuidar do paciente gerou em suas vidas: planejavam retomar cuidados com a 

própria vida, como cuidar da própria saúde, casar, estudar, descansar, 

atividades que foram deixadas de lado para oferecer cuidado ao familiar 

doente. 

Quanto à caracterização da casuística, neste estudo nota-se expressiva 

predominância de participantes do sexo feminino, em sua maioria filhas e 

esposas; isto sugere a capacidade das mulheres reconhecerem sua fragilidade 

perante a perda, o que as faz aceitar o apoio psicológico oferecido. Em relação 

aos indivíduos do sexo masculino, estes justificaram sua participação na 

pesquisa devido ao fato de apresentarem sintomas físicos provenientes do luto, 

tais como: aceleração do batimento cardíaco, insônia, “sensação de 

sufocamento” (sic), intenso sentimento de angústia, aumento do padrão de 

choro e dificuldade de retomar a rotina. A adesão de mais participantes do sexo 

feminino é encontrada em demais estudos, e se justificou pelo fato de que 

mulheres enlutadas geralmente apresentavam mais sintomas de ansiedade e 

depressão, quando comparados a sujeitos do sexo masculino.
6

Levy e Derby em 1992 realizaram um estudo para observar os motivos 

que levam viúvas a buscar o acompanhamento psicológico e descobriram que 

as participantes buscavam o acompanhamento pois julgam a perda de seus 

esposos um fator de estresse intenso; e este ocasionou um sofrimento maior 
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que o estigma gerado pela busca do acompanhamento psicológico. Além disso, 

expressaram receio de se tornarem fardos para amigos e familiares, ou não 

serem compreendidas pelos mesmos.
78

No presente estudo, doze participantes referem perdas anteriores. 

Destes participantes, sete aceitaram participar desta pesquisa devido ao 

falecimento de seu cônjuge. Segundo Silva e Nardi, após a perda de um dos 

cônjuges, os parceiros vêm-se impelidos, devido à forte pressão social, a 

retomarem suas rotinas, o que ocasiona maior sofrimento ao sujeito enlutado, 

devido ao intenso vínculo existente com o ente falecido.
14

Para os cônjuges 

participantes desta pesquisa, o falecimento do parceiro foi mais impactante do 

que as perdas sofridas anteriormente, pois ao lado destes passaram a maior 

parte da vida; esta percepção é notada até mesmo na participante que  

percebe o vínculo com o cônjuge de forma negativa, para ela, mesmo havendo 

expressão de alívio e sensação de liberdade após o falecimento do parceiro, o 

sentimento gerado é o de ter perdido alguém que caminhava ao seu lado na 

vida. 

Quanto a filhos que perderam seus pais, o que ocasiona maior 

sofrimento aos participantes dessa pesquisa é a percepção de perder seu 

“porto-seguro”, a pessoa que oferecia a eles uma estrutura sólida. De acordo 

com Kim,  Luvette e Loscalzo, a perda de uma mãe/pai, fez o sujeito buscar 

outras figuras de referência, como forma de lidar com a perda, como amigos, 

professores, ou demais familiares, enfatizando a necessidade destes sujeitos 

em encontrar uma nova pessoa que os ofereça a mesma estrutura e os guie 

em momentos de dificuldade.
29

Enquanto no caso da mãe que perdeu seu filho, a perda torna-se mais 

intensa diante da alteração do rito da vida, uma vez que é incomum às mães, 
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na ordem cronológica enterrarem seus filhos. Por se tratar de uma perda tão 

intensa, estes sujeitos apresentam altas taxas de comorbidades diante do luto, 

sendo que, por vezes, devido ao vazio originado pela perda de um filho, os pais 

sentem que suas necessidades de suporte para a elaboração do luto não são 

atendidas.
29

No intuito de realizar este estudo, foram convidados 107 indivíduos; 

entretanto, há um número expressivo de 92 recusas em participar, assim como 

em publicações anteriores.
67,78

Os dados relativos à recusa de participação 

nesta pesquisa encontram-se detalhados no Anexo E e F. 

Na pesquisa realizada por Carol e Steiner, a recusa em aderir à um 

processo de acompanhamento psicológico a enlutados estava associada a 

percepção de receber apoio social suficiente de amigos, familiares e 

instituições religiosas/espirituais. Alguns sujeitos expressaram dificuldade de 

integrar a rotina de atendimento à sua rotina de vida; em outros casos, não 

queriam expressar sua vulnerabilidade durante o acompanhamento, ou 

acreditavam que a intervenção não traria o ente falecido de volta, portanto, não 

haveria motivo para participar. Alguns não se encontravam prontos para 

compartilhar suas histórias, ou não queriam retornar ao local onde o 

falecimento ocorreu.
67

Neste estudo, houve 20 recusas dos familiares em participar devido à 

dificuldade emocional de retornar ao ICESP por este ser o local do óbito, 

retornar à instituição os remeteu a lembranças de todo o sofrimento vivido pelo 

doente ao longo do seu tratamento, fato também demonstrado em outros 

estudos. Diante desta recusa expressiva, levantou-se o questionamento se 

haveria maior adesão ao acompanhamento psicológico caso este ocorresse em 

ambiente outro ao do falecimento.67
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Além de recusas por dificuldade emocional de retornar ao hospital, 

notou-se outros fatores de recusa, foram eles: a falta de tempo (19 recusas) e 

de interesse (22 recusas). Deve-se pontuar, a rapidez com que a sociedade 

exige a recuperação das perdas significativas, pois, em diversas situações, 

uma semana após a perda o enlutado deve retomar suas atividades diárias e 

agir como se a perda já estivesse elaborada. Outro ponto a ser discutido, é a 

falta de interesse em participar do atendimento psicológico, como demonstrado 

nesta pesquisa, e no trabalho de Carol e Steiner; é necessário questionar se 

realmente não há um interesse em falar sobre a perda, ou se isto é uma 

dificuldade da população em lidar com temas difíceis como a morte. Esta 

dificuldade pode estar baseada na suposição de que algo não dito, não é 

sentido, nem lembrado.
67

Nesta perspectiva, deve-se analisar se a não aderência ao processo 

psicoterapêutico está associada a um processo de evitação, em que o sujeito 

se recusa a lidar com a realidade da perda. Tal compreensão torna-se 

necessária uma vez que o processo de evitação é identificado como um dos 

causadores do luto complicado.
31

Assim, após a análise dos dados demonstrados neste estudo e em 

comparação com os obtidos na literatura, deve-se pontuar que os 

questionamentos feitos quanto ao objetivo desse trabalho foram respondidos 

de forma positiva, indicando que a ansiedade e depressão estão presentes em 

familiares enlutados; entretanto, os dois fatores tendem a decrescer mediante 

da intervenção psicológica. Esta descoberta nos permite afirmar que o 

acompanhamento psicológico a pessoas enlutadas é de grande importância, 

pois oferece aos participantes a possibilidade de lidar com alterações trazidas 

pela perda, atenuar o sofrimento, oferecer uma escuta acolhedora e sem 
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julgamentos, e favorecer a retomada das atividades diárias, reconhecendo os 

limites impostos pelo luto.
67

Quanto à importância do coping religioso/espiritual, deve-se observar 

que esse não impacta apenas no processo de elaboração do luto, mas também 

pode influenciar na existência ou ausência de sintomas depressivos e 

ansiosos. Em algumas circunstâncias oferecem conforto, acolhimento e até 

mesmo um sentido para a perda; em outras, a perda altera o sistema de 

crenças; nestas situações os sujeitos questionam a “escolha de Deus”, ou 

sentem raiva do mesmo, conforme observado neste trabalho. Quando estas 

manifestações são frequentes, o sujeito tende a desenvolver mais sintomas de 

ansiedade e depressão.12, 54, 56, 57 

Os resultados aqui apresentados permitem demonstrar para instituições, 

onde há alta taxa de mortalidade, a importância de ofertar aos familiares de 

seus pacientes o acompanhamento psicológico pós-óbito. Indica-se para a 

seleção dos sujeitos a quem tal modalidade de acompanhamento será 

oferecida, a aplicação, pelo time multidisciplinar, da escala de coping 

religioso/espiritual. Deverão ser encaminhados para acompanhamento 

psicológico os familiares que apresentam alto escore no quesito coping 

religioso/espiritual negativo e suas modalidades, uma vez que estes são 

indicativos da presença de ansiedade e depressão. 

Na realização desta pesquisa observou-se um alto número de recusas 

em participar devido à dificuldade em retornar à instituição em que o óbito 

ocorreu; entretanto, deve-se questionar se tal atendimento ocorresse em local 

outro que não trouxesse lembranças do processo de tratamento e óbito do 

paciente, os familiares aceitariam com maior facilidade a participação nesta 

pesquisa? 
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Apesar de pesquisas, como as realizadas por Carol e Steiner, e, Levy e 

Derby colocarem a dificuldade de retornar à instituição em que o óbito ocorreu 

como algo que prejudicou a adesão de sujeitos enlutados ao acompanhamento 

psicológico, deve-se questionar se apenas este fator influencia na recusa, ou 

se o fato de o luto ser algo que muitas vezes não pode ser falado, e tem um 

caráter social interdito também acaba por influenciar estes sujeitos a recusarem 

o acompanhamento psicológico como forma de evitar falar sobre a morte?67,78

  Desta forma, diante da evidência desse trabalho sugere-se o 

atendimento dessa população em local externo à instituição em que o óbito 

ocorreu; entretanto, tornam-se necessárias pesquisas futuras para evidenciar 

se a alteração de local realmente seria capaz de gerar maior adesão de 

participantes, ou se a população enlutada realmente apresenta certa 

resistência em falar sobre a perda e os sentimentos gerados por ela. 

Como sugestão de trabalho futuro indica-se também o monitoramento 

dos participantes dessa pesquisa ao longo de um ano após a perda, para 

verificar se mantêm a queda nos escores de ansiedade e depressão e se 

algum deles veio a estabelecer luto complicado, ou se o acompanhamento 

através da psicoterapia breve conseguiu evitar sua instalação.
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7. CONCLUSÃO

O presente estudo concluiu que, ao avaliar a presença dos sintomas de 

ansiedade e/ou depressão, assim como o impacto do coping religioso/espiritual 

no processo de elaboração do luto em familiares de pacientes oncológicos, 

com o devido acompanhamento psicológico, há uma redução dos sintomas de 

ansiedade e depressão, os quais se tornam mais intensos diante da forma 

como o indivíduo se utiliza- do coping religioso/espiritual.
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8. ANEXOS

ANEXO A- Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1.NOME:.:..................................................................................................................

.DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : M □ F □ 

DATA:......................................... NASCIMENTO:......../......../...... 

ENDEREÇO:.................................................................................Nº......................... 

APTO:..................BAIRRO:.................................................................... 

CIDADE:.........................................................................CEP:................................... 

TELEFONE:DDD(............)...................................................................... 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Atendimento de familiares enlutados: 

um estudo acerca de Coping religioso/espiritual, da ansiedade e depressão. 

1. PESQUISADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. Marco Aurélio Vamondes Kulcsar

CARGO/FUNÇÃO: Médico Assistente da Cirurgia da Cabeça e Pescoço

CRM Nº UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto do Câncer do Estado de São

Paulo – ICESP

2. PESQUISADOR EXECUTANTE: Ana Moreira Cotrim 

CARGO/FUNÇÃO: Psicóloga CRP Nº 97303 UNIDADE DO HCFMUSP: 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:

RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 36 meses.



FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

1 – Desenho do estudo e objetivos: Você está sendo convidado a participar 

deste estudo: “Atendimento de familiares enlutados: um estudo acerca do 

coping religioso/espiritual, da ansiedade e depressão.” Este tem como objetivo 

analisar como você tem lidado com a perda de seu ente querido e se isso tem 

alterado sua forma de manifestar sua religiosidade/espiritualidade. Avaliaremos 

também como está o seu nível de ansiedade e se está sentindo-se deprimido 

com todas as mudanças em sua vida frente ao falecimento do seu ente 

querido. 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus 

propósitos e identificação dos que forem experimentais e não rotineiros: 

Caso aceite participar desta pesquisa,você terá que responder três 

questionários chamados Escala de Coping religioso/espiritual, Inventário de 

Beck de ansiedade e Inventário de Beck de depressão. O primeiro contém 

questões de como você utiliza a religião e a espiritualidade para lidar com o 

estresse em sua vida. O segundo avaliará a presença de sintomatologia 

ansiosa, e o terceiro pretende avaliar a presença de sintomas depressivos. 

Além disso, responderá algumas perguntas que eu farei para te conhecer 

melhor e te dar espaço para falar do que quiser. Tudo isso levará, 

aproximadamente, uma hora e meia. E tudo isso ocorrerá no dia em que for 

convidado através do contato telefônico da psicóloga pesquisadora. 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados. 

A sua participação nesta pesquisa implica em um procedimento alternativo da 

instituição, em que serão oferecidas a você 12 sessões de acompanhamento 

psicológico individual. Após as 12 sessões, caso necessário, você será 

encaminhado para outra instituição de saúde. 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos 

dos itens 2 e 3; 

Não haverá coleta de exames, nem materiais biológicos, nem será feito 

nenhum procedimento invasivo em você. Mas ao você se lembrar do 

adoecimento e falecimento de seu ente querido, você poderá ter lembranças 

tristes e isto poderá te deixar chateado. Por isso, estaremos só eu e você,



sendo que a partir do que você me falar, tentarei te ajudar a lidar com as 

lembranças que tiver, buscando encontrar um novo olhar para a situação que 

foi difícil lembrar de novo. 

5 – Benefícios para o participante há algum beneficio direto para o 

participante de pesquisa? 

Conforme você for pensando em momentos da sua vida e naquilo que você 

faria em certas situações que o questionário for perguntando, você pode ter 

algumas novas ideias sobre si mesmo e sobre o luto que vêm vivenciando. Por 

causa disso, este estudo poderá ajudá-lo a se conhecer um pouco mais. Além 

disso, após serem analisadas suas respostas, poderemos te informar sobre 

algumas de suas habilidades e também algumas dificuldades que você tem no 

seu dia-a-dia. 

6– Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, 

pelos quais o paciente pode optar; - se o paciente não aceitar participar 

deste estudo, o que acontecerá? 

Caso você não queira participar desta pesquisa, não haverá qualquer prejuízo 

para você. Mas sua participação poderá nos ajudar a compreender o 

funcionamento psíquico do luto. 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é o Prof. Dr.Marco Aurélio Vamondes Kulcsar, 

que pode ser encontrado no endereço – Av. Paulista, conj. 1159 - Telefone: 

3288-8048; e o pesquisador é Ana Moreira Cotrim, que pode ser encontrado no 

endereço- Av. Dr. Arnaldo, 251- Telefone: 3893-4046. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) –Av. Dr. Arnaldo, 455 – Instituto Oscar 

Freire – 2º andar– tel: 3061-8004, FAX: 3061-8004– E-mail: cep.fm@usp.br 

8 –É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo a você. 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas 

em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de

mailto:cep.fm@usp.br


nenhum paciente. Isto significa que tudo o que você me contar, eu não contarei 

a ninguém. 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. 

11 – Despesas e compensações: existem despesas aos participantes quanto 

ao transporte para a instituição, sendo que não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. As informações obtidas para esta 

pesquisa não serão utilizadas em nenhum outro estudo. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Atendimento de 

familiares enlutados: um estudo acerca do coping religioso/espiritual, da 

ansiedade e depressão.”  

Eu discuti com o profissional, responsável pela coleta dos dados, sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são 

os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

Assino 2 (duas) vias deste documento, as quais uma ficará com o médico e sua 

equipe e a outra via será entregue para mim. 

Assinatura do paciente/representante legal 

Data / / 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo.



Assinatura do profissional que obteve o 
consentimento 

Data / / 



ANEXO B- Entrevista Semi estruturada 

1-)Nome:  

2-)Endereço:  

3-)Sexo:  4-)Data de nascimento:  

5-)Idade:  

6-)Profissão:  

7-)Naturalidade:  

8-)Estado Civil:  

9-) Nível de escolaridade:  

10-)Com quem mora:  

11-)Filhos(quantos e idade):  

12-) Religião ou crença espiritual:_____________________________________ 

13-) Frequencia com que realiza rito religioso/espiritual: 

_______________________________ 

14-)Grau de parentesco com o paciente falecido: 

15-)Como descreveria sua relação com o familiar falecido?________________ 

_______________________________________________________________ 

16-) Já passou por alguma experiência anterior de perda?_________________ 

_______________________________________________________________ 

17-) Como enfrentou este momento? O que te fortaleceu?_________________ 

_______________________________________________________________ 

18-) A perda desse ente querido gerou alterações em sua vida?____________ 

_______________________________________________________________ 

19-) Caso tenha passado por situações de perda anteriores, sente que desta 

vez tem sido diferente? O que mudou?________________________________ 

_______________________________________________________________ 

20-)Qual a sua expectativa para o futuro?__________________________________ 

___________________________________________________________________  

21-)Já realizou acompanhamento psicológico ou psiquiátrico?__________________ 

___________________________________________________________________ 



ANEXO C- Carta de autorização do uso da Escala de Beck de ansiedade e da 

Escala de Beck de depressão. A mesma impede sua divulgação como anexo 

neste trabalho. 



ANEXO D- E-mails trocados para a autorização do uso da Escala de coping 

religioso/espiritual e a Escala de coping religioso/espiritual 

Enviada em: terça-feira, 18 de novembro de 201410:51 
Para: instpsico@ufrgs.brAssunto: Projeto de mestrado 
Olá, 
Meu nome é Ana, sou psicóloga do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
(ICESP), estou elaborando um projeto de pesquisa de mestrado, nele realizarei 
um grupo psicoterapêutico para familiares enlutados, de paciente que evoluiram 
a óbito aqui no hospital. 
Nele pretendo utilizar a Escala de Coping religioso/espiritual que foi traduzida e 
validada por um trabalho de mestrado realizado nesta instituição, orientado 
pela Dra. Denise Ruschel Bandeira. 
Tenho tentado contato com Raquel Panzini, a aluna responsável, porém sem 
sucesso; gostaria de saber se existe alguma forma para que eu entre em 
contato com a Dra. Denise para conversar a respeito da escala. 
Aguardo o retorno. 
Obrigada. 
Ana Moreira Cotrim 

De: Denise Ruschel Bandeira [deniserbandeira@gmail.com] 

Enviado: terça-feira, 18 de novembro de 2014 12:33 

Para: Ana Moreira Cotrim 

Assunto:Fwd: ENC: Projeto de mestrado 

Cara Ana, 

Temos tanto a escala de Coping Religioso Espiritual maior quanto a breve. 

Qual das duas tens interesse? 

Abraços, 

Denise 

Em 18 de novembro de 2014 13:57, Ana Moreira Cotrim 

<ana.cotrim@icesp.org.br> escreveu: 

Olá Denise, 

Será que poderia me encaminhar as duas? Tenho a dissertação de mestrado 

da Raquel com a maior, e se tiver as duas com as referências e correção, 

agradeceria. 

Obrigada. 

Ana Moreira Cotrim 

De: Denise Ruschel Bandeira 

[deniserbandeira@gmail.com] 

Enviado: terça-feira, 18 de novembro de 2014 14:05 

Para: Ana Moreira Cotrim 

Assunto: Re: ENC: Projeto de mestrado 

OI Ana,

mailto:instpsico@ufrgs.br
mailto:deniserbandeira@gmail.com
mailto:ana.cotrim@icesp.org.br
mailto:deniserbandeira@gmail.com


Segue o material que temos para uso. Se puderes nos dar um retorno dos teus 

dados, seria interessante. 

Abraços, 

Denise



Escala CRE – Escala  de  Coping  Religioso-Espiritual

PANZINI E BANDEIRA (2005) - VERSÃO BRASILEIRA DA RCOPE SCALE (PARGAMENT, KOENIG & PEREZ, 2000) 
DESENVOLVIDA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

Estamos interessados em saber se e o quanto você utiliza a religião e a espiritualidade para lidar 
com o estresse em sua vida. O estresse acontece quando você percebe que determinada situação é difícil 
ou problemática, porque vai além do que você julga poder suportar, ameaçando seu bem-estar. A situação 
pode envolver você, sua família, seu trabalho, seus amigos ou algo que é importante para você. 

Neste momento, pense na situação de maior estresse que você viveu nos últimos três anos. Por 
favor, descreva-a em poucas palavras: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

As frases abaixo descrevem atitudes que podem ser tomadas em situações de estresse. Circule o 
número que melhor representa o quanto VOCÊ fez ou não o que está escrito em cada frase para lidar 
com a situação estressante que você descreveu acima. Ao ler as frases, entenda o significado da palavra 
Deus segundo seu próprio sistema de crença (aquilo que você acredita). 

Exemplo: 
Tentei dar sentido à situação através de Deus. 

(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

Se você não tentou, nem um pouco, dar sentido à situação através de Deus, faça um círculo no número (1) 
Se você tentou um pouco, circule o (2)   
Se você tentou mais ou menos, circule o (3)   
Se você tentou bastante, circule o (4) 
Se você tentou muitíssimo, circule o (5) 

Lembre-se: Não há opção certa ou errada  

Marque só uma alternativa em cada questão. 

Seja sincero(a) nas suas respostas e não deixe nenhuma questão em branco! 

1. Orei pelo bem-estar de outros
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

2. Procurei o amor e a proteção de Deus
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

3. Pedi a ajuda de Deus para perdoar outras pessoas
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

4. Revoltei-me contra Deus e seus desígnios
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

5. Procurei uma ligação maior com Deus
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

6. Questionei o amor de Deus por mim
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

7. Não fiz muito, apenas esperei que Deus resolvesse meus problemas por mim
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

Nº 



 
8. Procurei uma casa religiosa ou de oração 

(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

9. Imaginei se o mal tinha algo a ver com essa situação 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

10. Procurei trabalhar pelo bem-estar social 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

11.Supliquei a Deus para fazer tudo dar certo 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

12. Busquei proteção e orientação de entidades espirituais (santos, espíritos, orixás, etc) 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

13. Procurei em Deus força, apoio e orientação 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

14. Tentei me juntar com outros que tivessem a mesma fé que eu 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

15. Senti insatisfação com os representantes religiosos de minha instituição 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

16. Li livros de ensinamentos espirituais/religiosos para entender e lidar com a situação 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

17. Pedi a Deus que me ajudasse a encontrar um novo propósito na vida 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

18. Tive dificuldades para receber conforto de minhas crenças religiosas 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo  

19. Procurei por amor e cuidado com os membros de minha instituição religiosa  
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

20. Tentei parar de pensar em meus problemas, pensando em Deus 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

21. Fui a um templo religioso 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

22. Fiz o melhor que pude e entreguei a situação a Deus 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

23. Fiquei imaginando se Deus estava me castigando pela minha falta de fé  
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

24. Pratiquei atos de caridade moral e/ou material 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

25. Senti que Deus estava atuando junto comigo 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

26. Roguei a Deus para que as coisas ficassem bem 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

27. Pensei em questões espirituais para desviar minha atenção dos meus problemas 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

28. Através da religião entendi porque sofria e procurei modificar meus atos para melhorar a situação  
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 



 
29. Procurei me aconselhar com meu guia espiritual superior (anjo da guarda, mentor, etc) 

(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

30. Voltei-me a Deus para encontrar uma nova direção de vida 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

31. Tentei proporcionar conforto espiritual a outras pessoas 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

32. Fiquei imaginando se Deus tinha me abandonado 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

33. Pedi para Deus me ajudar a ser melhor e errar menos 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

34. Pensei que o acontecido poderia me aproximar mais de Deus 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

35. Não tentei lidar com a situação, apenas esperei que Deus levasse minhas preocupações embora 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

36. Senti que o mal estava tentando me afastar de Deus 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

37. Entreguei a situação para Deus depois de fazer tudo que podia 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

38. Orei para descobrir o objetivo de minha vida 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

39. Realizei atos ou ritos espirituais (qualquer ação especificamente relacionada com sua crença: sinal da 
cruz, confissão, jejum, rituais de purificação, citação de provérbios, entoação de mantras, psicografia, etc.) 

(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

40. Agi em colaboração com Deus para resolver meus problemas 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

41. Imaginei se minha instituição religiosa tinha me abandonado 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

42. Focalizei meu pensamento na religião para parar de me preocupar com meus problemas 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

43. Procurei por um total re-despertar espiritual 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

44. Procurei apoio espiritual com os dirigentes de minha comunidade religiosa 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

45. Rezei por um milagre 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

46. Segui conselhos espirituais com vistas a melhorar física ou psicologicamente 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

47. Confiei que Deus estava comigo 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

48. Busquei ajuda espiritual para superar meus ressentimentos e mágoas 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

49. Procurei a misericórdia de Deus 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 



 
50. Pensei que Deus não existia 

(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

51. Questionei se até Deus tem limites 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

52. Assisti a programas ou filmes religiosos ou dedicados à espiritualidade 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

53. Convenci-me que forças do mal atuaram para tudo isso acontecer 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

54. Busquei ajuda ou conforto na literatura religiosa 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

55. Ofereci apoio espiritual a minha família, amigos... 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

56. Pedi perdão pelos meus erros 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

57. Participei de sessões de cura espiritual 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

58. Agi em parceria com Deus, colaborando com Ele 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

59. Imaginei se Deus permitiu que isso me acontecesse por causa dos meus erros 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

60. Assisti cultos ou sessões religiosas/espirituais 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

61. Tentei fazer o melhor que podia e deixei Deus fazer o resto 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

62. Envolvi-me voluntariamente em atividades pelo bem do próximo 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

63. Ouvi e/ou cantei músicas religiosas 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

64. Sabia que não poderia dar conta da situação, então apenas esperei que Deus assumisse o controle 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

65. Avaliei meus atos, pensamentos e sentimentos tentando melhorá-los segundo os ensinamentos religiosos 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

66. Recebi ajuda através de imposição das mãos (passes, rezas, bênçãos, magnetismo, reiki, etc.) 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

67. Procurei auxílio através da meditação 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

68. Procurei ou realizei tratamentos espirituais 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

69. Tentei lidar com a situação do meu jeito, sem a ajuda de Deus 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

70. Tentei encontrar um ensinamento de Deus no que aconteceu 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 



 
71. Tentei construir uma forte relação com um poder superior 

(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

72. Comprei ou assinei revistas periódicas que falavam sobre Deus e questões espirituais 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

73. Senti que meu grupo religioso parecia estar me rejeitando ou me ignorando 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

74. Participei de práticas, atividades ou festividades religiosas ou espirituais 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

75. Montei um local de oração em minha casa 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

76. Tentei lidar com meus sentimentos sem pedir a ajuda de Deus 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

77. Procurei auxílio nos livros sagrados 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

78. Imaginei o que teria feito para Deus me punir 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

79. Tentei mudar meu caminho de vida e seguir um novo – o caminho de Deus 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

80. Procurei conversar com meu eu superior 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

81. Voltei-me para a espiritualidade 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

82. Busquei ajuda de Deus para livrar-me de meus sentimentos ruins/negativos 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

83. Culpei Deus pela situação, por ter deixado acontecer 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

84. Questionei se Deus realmente se importava 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

85. Orei individualmente e fiz aquilo com que mais me identificava espiritualmente 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

86. Refleti se não estava indo contra as leis de Deus e tentei modificar minha atitude 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

87. Busquei uma casa de Deus 
(1) nem um pouco    (2) um pouco    (3) mais ou menos    (4) bastante    (5) muitíssimo 

OBRIGADO POR PARTICIPAR! 



ANEXO E- Caracterização de sujeitos que se recusaram a participar da pesquisa ao 

contato telefônico. 

Para a realização deste trabalho, foi necessário entrar em contato com 

diversos familiares convidando-os a participar da pesquisa; no entanto, muitos 

recusaram, sendo que houve 78 recusas ao contato telefônico. Abaixo a 

caracterização desta população. 

Tabela 5 - Sujeitos que recusaram a participar da pesquisa no primeiro contato telefônico. 

Característica N(%) 

Sexo Feminino 59(75,64%) 

Masculino 19(24,35$) 

Grau de parentesco 
com o falecido 

Ex-esposa 1(1,28%) 

Esposa 17(21,79%) 

Irmã 3(3,84%) 

Mãe 7(8,97%) 

Neta 1(1,28%) 

Sobrinha 1(1,28%) 

Filha 29(37,17%) 

Esposo 7(8,97%) 

Filho 11(14,10%) 

Tio 1(1,28%) 

Motivo da 
desistência 

Dificuldade emocional de voltar ao 
hospital 

12(15,38%) 

Familiar agressivo ao contato 2(2,56%) 

Não conseguido contato pelo número 
no sistema 

13(16,66%) 

Afirmou estar sem tempo 17(21,79%) 

Agendou mas não compareceu 2(2,56%) 

Mudou de cidade após o falecimento 10(12,82%) 

Afirmou não ter interesse 12(15,38%) 

Afirmou não ter interesse por estar bem 8(10,25%) 

Afirmou não ter interesse, pois a 
religião tem ajudado 2(2,56%) 
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ANEXO F- Caracterização dos sujeitos que aceitaram participar por contato 

telefônico, mas recusaram após o primeiro atendimento. 

Houve também 17 sujeitos que compareceram ao primeiro 

atendimento, mas por motivos diversos recusaram continuar na pesquisa. 

Segue abaixo a tabelas discriminando as características destes sujeitos. 

Tabela 6- Características dos sujeitos que compareceram para o primeiro 

atendimento, mas se recusaram a permanecer na pesquisa. 

Característica N(%) 

Sexo  Feminino 14 (82%) 

Masculino 3 (18%) 

Idade  Mínima 27 

 Máxima 74 

Mediana 51,7 

Grau de parentesco 
com o falecido 

 Mãe 1(5,88%) 

 Esposa 7(41,17%) 

 Irmã 2(11,76%) 

Filha 4(23,52%) 

Filho 3(18%) 

Motivo da 
desistência 

Dificuldade 
emocional de voltar 
ao hospital 

8(47,05%) 

Dificuldade de 
locomoção ao 
hospital 

3(18%) 

Acreditava não 
precisar 

4(23,52%) 

Afirmou estar sem 
tempo 2(11,76%) 
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ANEXO G- Carta de aprovação da pesquisa pelo comitê de ética da Fundação 

Faculdade de   Medicina.



USP - FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE

DE SÃO PAULO - FMUSP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Atendimento a familiares enlutados: um estudo acerca do Coping Religioso/Espiritual,
da ansiedade e depressão.

Marco Aurelio Vamondes Kulcsar

FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

5

41412915.5.0000.0065

Área Temática:

DADOS DA EMENDA

Número do Parecer: 1.954.045

DADOS DO PARECER

Trata-se de projeto de estudo do atendimento a familiares de pacientes que evoluíram para óbito no período

próximo, através de resposta a questionários e entrevista psicológica. Não há intervenção de outro tipo e o

entrevistado pode recorrer de novo ao apoio se necessário, por garantia do TCLE.

Apresentação do Projeto:

Atendimento a familiares enlutados: um estudo acerca do Coping Religioso/Espiritual, da ansiedade e

depressão.

Objetivo da Pesquisa:

Este tipo de pesquisa é bem vinda e reflete uma necessidade operacional para conter a transferência do

problema para a equipe médica do hospital, visando o apoio a família pelo pessoal adequado e assim

prevenir problemas futuros.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O desenho relativo ao coping religioso é complexo em especial pelo pequeno numero de amostragem, que

pode resultar em falhas experimentais mas os principais grupos dever~~ao ser contemplados.  Talvez uma

pesquisa futura possa ser dirigida para religiões ou grupos etnios com rituais de luto mais complexos, como

ciganos e bantos.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

01.246-903

(11)3893-4401 E-mail: cep.fm@usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

DOUTOR ARNALDO 251 21º andar sala 36
PACAEMBU

UF: Município:SP SAO PAULO

Página 01 de  03



USP - FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE

DE SÃO PAULO - FMUSP

Continuação do Parecer: 1.954.045

Adequados

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Nenhuma

Recomendações:

Aprovado

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_808700
_E2.pdf

11/10/2016
10:30:56

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_Versao_3_Limpa.pdf 11/10/2016
10:29:54

Marco Aurelio
Vamondes Kulcsar

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_Versao_3_Destacada.pdf 11/10/2016
10:29:43

Marco Aurelio
Vamondes Kulcsar

Aceito

Outros novarespostaparecer.docx 10/07/2016
22:15:51

Marco Aurelio
Vamondes Kulcsar

Aceito

Outros Respostaparecer.docx 30/05/2016
19:32:06

Marco Aurelio
Vamondes Kulcsar

Aceito

Outros CENEP.pdf 01/02/2016
13:53:51

Marco Aurelio
Vamondes Kulcsar

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto.pdf 01/02/2016
13:49:09

Marco Aurelio
Vamondes Kulcsar

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.pdf 01/02/2016
13:47:54

Marco Aurelio
Vamondes Kulcsar

Aceito

Outros anexo2.pdf 01/02/2016
13:46:53

Marco Aurelio
Vamondes Kulcsar

Aceito

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 01/02/2016
13:23:41

Marco Aurelio
Vamondes Kulcsar

Aceito

Outros PB_PARECER_Alterção de
Pesquisador_CEP_1031143 (1) (1).pdf

13/07/2015
10:48:27

Aceito

Outros retificação.pdf 08/07/2015
13:34:30

Aceito

01.246-903

(11)3893-4401 E-mail: cep.fm@usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

DOUTOR ARNALDO 251 21º andar sala 36
PACAEMBU

UF: Município:SP SAO PAULO
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USP - FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE

DE SÃO PAULO - FMUSP

Continuação do Parecer: 1.954.045

SAO PAULO, 08 de Março de 2017

Maria Aparecida Azevedo Koike Folgueira
(Coordenador)

Assinado por:

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

01.246-903

(11)3893-4401 E-mail: cep.fm@usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

DOUTOR ARNALDO 251 21º andar sala 36
PACAEMBU

UF: Município:SP SAO PAULO
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