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"Nenhuma teoria ou 

ciência do mundo ajuda tanto uma pessoa quanto um outro 

ser humano que não tem medo de abrir o coração para seu 

semelhante" (Kübler-Ross 1998). 



"O homem inteiro vive, e só assim poderá 
vi ver. Repartido, sectorizado, morrerá por 
certo, ou procederá como morto. Peças de seu 
sistema interdependente fazem parte de uma só 
enqrenaqem, esta que l.he aciona para a vida em 
proveito do amor e da criatividade" (Paim 1979) . 

"As a scientist, I've been impressed by the 
qrowinq body of research evidence suqqestinq 
that deepl.y rel.iqious peopl.e are siqnificantl.y 
happier about their than peopl.e who don' t share 
as stronq a faith" (Koeniq 1999c) . 

"Devemos reconhecer que a maioria dos 
cl.ientes e pacientes acredita em Deus e muitos 
têm estil.o de vida espiritual.. Esta di mansão 
deve ser expl.orada, compreendida e, 
possivel.mente, util.izada. Os probl.emas éticos 
decorrentes devem ser anal.isados"(Lotufo Neto 
1997) . 

"As pessoas normal.mente procuram na medicina 
al.qo mais do que a cura física. El.as buscam 
também empatia e compreensão. Os pacientes 
apresentam aos médicos suas doenças e esperam 
por al.ívio. São as próprias vidas que os 
pacientes apresentam aos médicos, e é em si 
mesmos que a cura e o cuidados tem seu ponto de 
partida" (Pessini, 2001). 
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RESUMO 

Teixeira JN. O significado da intervenção médica e da fé religiosa para o 

paciente idoso com câncer e a percepção dos profissionais de saúde. São Paulo; 

2003. [Tese de Doutorado- Faculdade de Saúde Pública da USP] 

Objetivo. Os estudos sobre envolvimento religioso e espiritual para os pacientes 

idosos com doenças crônicas e a concepção que os profissionais de saúde têm frente a 

este processo são quase inexpressivos no Brasil. Realizou-se uma pesquisa com o 

objetivo de identificar o significado da intervenção médica e da fé religiosa para o 

paciente idoso com câncer, e também de identificar o significado atribuído pelos 

profissionais de saúde a fé religiosa no tratamento e na vida do paciente idoso com 

câncer. Métodos. A pesquisa foi descritiva e utilizou o método qualitativo. A amostra 

foi intencional, composta por 20 médicos, 20 pacientes idosos com câncer, 10 

enfermeiras, 1 O psicólogos e cinco capelães. A coleta de dados ocorreu mediante a 

técnica da entrevista semi-estruturada e foi desenvolvida de 9.01 a 28.03.01 no 

Hospital do Servidor Público Estadual "Francisco Morato de Oliveira" - IAMSPE e 

no Hospital Pérola Byington/Núcleo de referência em saúde da mulher, São Paulo. 

Para o tratamento dos dados empregou-se a análise temática do Discurso do Sujeito 

Coletivo, sendo utilizadas três figuras metodológicas: a Idéia Central (/C), as 

Expressões-chave(EC) e o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Resultados. Os 

pacientes apresentaram 20 ICe 20 DSC, os médicos, os enfermeiros e os capelães 10 

IC e 10 DSC, e os psicólogos 8 IC e 8 DCS. Os resultados são discursivos, 

demandando extenso volume de material. Considerações Finais. Os discursos dos 

profissionais de saúde se apresentaram em várias tendências, no sentido da 

importância e do fortalecimento da fé, enquanto recurso de enfrentamento dos 

desafios da vida. Quanto aos discursos dos pacientes idosos com câncer houve 

destaque para as situações de conforto, otimismo e segurança frente à intervenção 

médica instituída A fé ou fé religiosa na vida dos idosos foi instrumento muito 

valorizado e dotado grande capacidade para proporcionar conforto e esperança, como 

meio importante para o enfrentamento de doenças ameaçadoras. 

FAGULO,\D~~ DE 
t !N!VEHSlDADf.~ DE SAO PAULO 



Descritores: Fé religiosa. Intervenção médica. Idoso. Câncer. Significado. 

Profissionais de saúde. 



SUMMARY 

Teixeira JN. O significado da intervenção médica e da fé religiosa para o 

paciente idoso com câncer e a percepção dos profissionais de saúde. [The meaning 

o f medicai intervention and religious faith for the elderly patient with cancer and the 

perception of health professionals]. São Paulo (BR); 2003. [Tese de Doutorado -

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo]. 

Objective. Studies about religious and spiritual involvement in the lives of elderly 

patients with chronic illnesses and the concept that health professionals have to face 

this process are scarce in Brazil. Research was done with the objective of identifYing 

the meaning o f medicai intervention and religious faith in the life o f the elderly patient 

with cancer, as well as identifYing their meaning for health professionals in the 

treatment and life of the patient. Methods. This study was descriptive and used the 

qualitative method. The sample was intentional, composed of 20 physicians, 20 

elderly patients with cancer, 1 O nurses, I O psychologists and 5 chaplains. The semi

structured interview technique was used in the data collection and developed from 

January 9th 2001 to March 28th 2001 at "Francisco Morato de Oliveira" State 

Workers' Hospital - IAMSPE and at Pérola Byington Hospitai!Women's Health 

Center, São Paulo. The thematic analysis Discourse of the Collective Subject was 

used to treat the data. Three methodological figures were used: I) the Central Idea 

(CI), 2) Key Expressions (KE) and 3) the Discourse ofthe Collective Subject (DCS). 

Results. The patients presented 20 CI and 20 DCS, the physicians, nurses and 

chaplains I O CI and I O DCS, the psychologists 8 CI and 8 DCS. The results are 

discursive, demanding an extensive volume of material. Final considerations. The 

discourses of the health professionals presented various tendencies regarding the 

importance and strengthening o f faith while facing the challenges o f life. As regards 

the discourses ofthe elderly patients with cancer, situations ofcomfort, optirnism and 

security in the face of medicai intervention predominated. Faith or religious faith in 



the Iives o f the elderly was highly valued instrument and endowed with great ability to 

provide comfort and hope as essential means to face threatening illnesses. 

Descriptors. Religious faith, Medicai intervention, Elderly, Cancer, Meaning, Health 

professionals. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações sobre o câncer 

O câncer, aqui também chamado de neoplasia maligna, é uma doença 

caracterizada pela proliferação celular desordenada, traduzindo-se num crescimento e 

divisão incontroláveis de suas células, sendo estas geneticamente alteradas e 

instáveis. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem ser muito agressivas e 

irrefreáveis, com capacidade para invadir os tecidos vizinhos e migrar pelo organismo 

provocando metástases. Câncer se refere a um grupo de doenças que tem múltiplas 

causas incluindo aproximadamente 100 doenças que consistem de uma variedade de 

condições patológicas com diferentes mecanismos envolvidos e que se iniciam em 

diferentes locais anatômicos. Já as neoplasias benignas caracterizam-se por um 

crescimento lento e ordenado, sem potencial invasivo ou migratório e não apresentam 

grande risco à integridade fisica de seus portadores. A invasão tecidual não ocorre, 

assim como o potencial de metastatizaçao é nulo (Y ANCIK e RIES 1991; COOPER 

1992; FERNANDES JUNIOR 2000). 

As causas responsáveis pelas neoplasias malignas são diversas. Dentre elas 

estão incluídos os defeitos genéticos, os fatores ambientais e os estilos de vida, os 

fatores químicos e fisicos e os agentes biológicos. O ambiente para efeito de análise 

inclui o ambiente geral ou aquele que é partilhado, o comportamento do individuo e o 

seu estilo de vida A função relativa à constituição genética e a exposição ambiental 

como causa do câncer tem sido discutida por décadas (FISHER 1958). 

Estima-se que de 65 a 90% ou mais dos cânceres humanos se devam a fatores 

ambientais (FISHER 1958; ZIEGLER 1993; COELHO 1998; LICHTENSTEIN et ai. 

2000; COLE e RODU 2001; INCA 2002). Os fatores ambientais, no sentido mais 

amplo, induzem a maioria dos cânceres (SIMONE 2001). 

Na sociedade atual o câncer é um dos principais agravos à saúde. Com a 

melhoria dos serviços de saúde pública e o desenvolvimento de vacinas e 

antibióticos, as doenças infecciosas, que foram uma das principais aflições da 
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humanidade, tomaram-se de certa forma controladas e deixaram de ser a principal 

causa de morte em muitos países (COOPER 1992). 

No ano de 2000, 1,22 milhões de casos novos de câncer invasivo foram 

diagnosticados nos EUA, sendo 619.700 em homens e 600.400 em mulheres. Em 

conseqüência 552.200 pessoas morreram, sendo 284.100 homens e 268.100 mulheres 

(LONGO 2001). Segundo HOLLEB (1986) citado por JENKJNS (1991), é provável 

que cerca de 50% dos indivíduos morram até o quinto ano após o diagnóstico. Esta 

taxa de mortalidade representa um grande avanço, uma vez que é superior ao tipo de 

prognóstico que era possível algumas décadas atrás. Para JENKJNS ( 1991) esta maior 

sobrevivência em casos de câncer pode ser devida a detecção precoce e aos 

numerosos programas de exames médicos estabelecidos na prevenção. 

Estima-se que em nível mundial, em 2015, ocorrerão mais de 15 milhões de 

casos novos de câncer, excluindo-se os casos de pele- não melanoma (SCOTT 1994 ). 

Apesar da ascensão, nos EUA, a taxa de casos novos de câncer e de mortes para todos 

os casos combinados e também para a maioria dos 1 O principais tipos de câncer, 

declinou entre 1990 e 1997 (RIES et ai. 2000). Recentemente outro estudo confirmou 

a queda da taxa de mortalidade para homens e mulheres entre os anos de 1990 -

1998. Apesar da taxa de incidência ter declinado somente para homens, o aumento 

para mulheres foi registrado como bastante leve (HOWE et ai. 2001). Desde 1992 a 

incidência do câncer tem declinado aproximadamente 2% a cada ano, (LONGO 2001; 

SIMONE 2001 ). 

No Brasil, atualmente o câncer se constitui na segunda causa de morte por 

doença (INCA 2002). Em 1999 as neoplasias foram responsáveis por 115.679 óbitos, 

dos quais 54% ocorreram entre os homens e 46% entre as mulheres (MS 2002). 

Estima-se para 2002 no Brasil um total de 337.535 casos novos de câncer, e 

122.600 óbitos. Para o sexo masculino são esperados 165.895 (49%) casos novos e 

66.060 (54%) óbitos, enquanto que, para o sexo feminino são estimados 171.640 

(51%) casos novos e 56.540 (46%) óbitos. Acredita-se que o principal câncer a 

acometer a população brasileira será o de pele, tipo não melanótico, com 62.190 

casos novos, seguido pela neoplasia maligna de mama feminina 36.090 casos novos, 
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da neoplasia maligna da próstata 25.600 casos novos, de neoplasia maligna de 

pulmão 21.425 e neoplasia maligna do estômago 20.420 casos novos (INCA 2002, 

KLIGERMAN 2002). 

1.2 Considerações sobre o envelhecimento 

Tradicionalmente, o envelhecimento em visto como um fenômeno europeu, 

uma vez que, nesse continente vivem 12% da população mundial e cerca de 28% das 

pessoas com 75 anos e mais. Assinale-se que desde a década de 50 tem ocorrido um 

crescimento expressivo da população idosa nos países do terceiro mundo. Um 

exemplo disto é o caso da América Latina, a qual, entre os anos de 1980 e 2000, 

espem-se um acréscimo de 120% na população como um todo. Já o aumento pam a 

população com mais de 65 anos será da ordem de 236%, aproximadamente duas 

vezes maior que o percentual de aumento da população total (SCHOUERI Jr et ai. 

2000). 

Não resta nenhuma sombm de dúvida de que o envelhecimento da população 

mundial é um fenômeno preocupante (PESSINI 2002). Relatos da segunda 

assembléia mundial sobre o envelhecimento, chamam a atenção pam o crescimento 

acelerado de pessoas com 60 anos e mais, se sobrepondo as pessoas de outms faixas 

etárias. Entre 1970 e 2025 o crescimento poderá atingir o contingente de 694 milhões 

de idosos, sendo esperado um aumento de 223%. Pam 2025 estima-se 1.25 bilhões de 

idosos. Já pam 2050 espem-se 2 bilhões, sendo que 80% estarão vivendo em países 

em desenvolvimento (WHO 2002). 

No Brasil este crescimento acelerado também se faz presente. BERQUÓ 

( 1999) destaca que a evolução demográfica no Brasil vem marcada, nas cinco últimas 

décadas, por tmnsições decorrentes de mudanças nos níveis de mortalidade e 

fecundidade, uma vez que as migrações internacionais deixamm de ter influência a 

partir de 1940. Essas tmnsições afetamm diretamente e de forma significativa a 

estrutura etária da população. De acordo com LAURENTI (1990) na Europa e nos 
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EUA a transição demográfica ocorreu de maneira lenta e gradual por um período de 

quase dois séculos 

De acordo com o último Censo Demográfico a população de idosos 

correspondia a 8,6% (14.536.029 habitantes) (FIDGE 2002). A estimativa para 2020 

é de 13,67% (27.173.60 habitantes) e a esperança de vida ao nascer poderá chegar a 

72,82 anos para os homens e 78,31 para as mulheres (FIDGE 1999). 

Com um contingente expressivo de idosos, há que despertar a consciência 

para a atenção humanitária, o respeito e o cuidado para práticas efetivas junto a esta 

população. A importância no cuidado com o paciente idoso com câncer é reconhecida 

há mais de 25 anos, quando áreas de relevância para o treinamento em oncologia 

médica foram determinadas (KENNEDY et ai. 1973). Entretanto, a biologia do 

envelhecimento e a medicina geriátrica não têm recebido muita atenção nesta direção 

(KENNEDY e OWENS 1996). Isto é muito importante porque a média de idade para 

o desenvolvimento do câncer atualmente é de 70 anos (VEST AL e CALABRESI 

1997). 

No Brasil em 1999, o câncer foi responsável por um total de 115.679 óbitos, 

dos quais os idosos responderam por cerca de 62% dos óbitos (MS 2002). 

Nos EUA, o câncer é um dos mais importantes problemas de saúde pública 

(JENKINS 1991). Com o crescimento absoluto de idosos, a variável- idade, assume 

alto grau de importância, pois é o mais significativo mtor de risco para todos os tipos 

de câncer (MILLER 1991; LONGO 2001). É a segunda causa de morte para as 

pessoas de 65 anos e mais, sendo responsável por dois terços de todos os casos de 

câncer em 2000 nos EUA, ficando atrás apenas das doenças do coração. Porém, é 

esperado que no século XXI, alcance o topo da lista (LONGO 2001; SIMONE 200 I). 

O envelhecimento é freqüentemente associado com muitas doenças crônicas 

não infecciosas e inabilidades fisicas. Junto com a diminuição das condições fisicas 

vem a angústia emocional, ameaçando o controle e a autodeterminação das pessoas 

(KOENIG 1994 ). 

Na velhice o ser humano fica mais sujeito a perdas evolutivas em vários 

domínios, em virtude da sua programação genética, dos eventos biológicos, 
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psicológicos e sociais característicos de sua história individual e dos eventos que 

ocorrem ao longo do curso da história de cada sociedade (NERI e CACIDONI 1999). 

PESSINI (2002) em artigo publicado sobre Envelhecimento e saúde, onde fàz 

uma análise dos ecos da 11 assembléia mundial sobre o envelhecimento, descreve que 

o secretário geral da ONU no encerramento de seu pronunciamento alertou para que 

não separemos os idosos como uma categoria à parte na sociedade. O secretário 

afirmou que "nós envelheceremos um dia, se tivermos este privilégio. Olhemos 

portanto para as pessoas idosas não separadas de nós, mas como nós seremos no 

futuro. Precisamos reconhecer que as pessoas idosas são únicas, com necessidades e 

talentos e capacidades individuais e não um grupo homogêneo por causa da idade". 

1.3 Religião, espiritualidade, medicina e ciência 

A religião e a ciência dividem um passado e um presente complexos. Em 

diferentes momentos da história da humanidade, cuidados médicos e espirituais 

fomm dispensados pelo mesmo individuo, portanto, emm inseparáveis (SLOAN et ai. 

1999; ROSNER 200 1 ). Outras vezes conflitos passionais e mesmo violentos 

caracterizavam uma associação entre religião, medicina e ciência (SLOAN et al. 

1999). Segundo KOENIG (1994), a religião e a ciência têm mais coisas em comum 

do que se poderia imaginar. Em ambas as áreas há muitas questões desconhecidas e 

contraditórias. BRA VERMAN (1987), por sua vez, entende que a religião é 

incompleta sem a medicina e a ciência, e não há caminho para a vida sem elas. 

Enquanto a literatura científica documenta centenas de artigos demonstrando 

o lado positivo da religião sobre os pacientes, vários pesquisadores questionam a 

ligação entre a medicina e a religião. Cientistas afirmam que a ciência e Deus não 

podem coexistir, porém, outros acreditam que os dois fatores têm destinos 

interligados (EASTERBROK 1997). 

ROBERTS et ai. (2000) realizaram uma revisão sistemática, tendo como 

objetivo analisar a eficácia da oração como intervenção adicional para os pacientes 
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com problemas de saúde e que já estavam recebendo cuidados médicos. Os autores 

relataram que os dados não foram conclusivos para sustentar ou para refutar o efeito 

da oração de intercessão sobre os resultados em cuidados de saúde. Há poucos 

ensaios completos do valor da oração de intercessão, justificando-se desta forma 

futuros estudos. 

Na avaliação de SLOAN et al. (1999), a evidência de uma associação entre 

religião, espiritualidade e saúde é fraca e inconsistente. Para estes autores é prematuro 

promover a fé e a religião como tratamentos médicos coadjuvantes. Contudo, 

argumentam que entre o extremo da rejeição da idéia de que a religião e a fé possam 

trazer conforto para algumas pessoas no enfrentamento das doenças e assim endossar 

o ponto de vista de que médicos deveriam promover com mais freqüência atividades 

religiosas entre os pacientes, existe um vasto território desconhecido, para o qual 

normas adequadas de comportamento devem ser urgentemente estabelecidas. 

HARRIS et al. (1999) realizaram um ensaio controlado randomizado com o 

objetivo de determinar se a oração de intercessão a distância reduziria os eventos 

adversos e o tempo de permanência de pacientes cardíacos hospitalizados. Neste 

estudo os pacientes não sabiam da existência dos intercessores e estes não conheciam 

os pacientes. Os autores constataram que a oração de intercessão a distância resultou 

numa melhoria mensurável no quadro de pacientes com doenças coronarianas, 

sugerindo que a oração poderia ser um adjuvante efetivo na normatização dos 

cuidados médicos. Similarmente BYRD (1988), em pesquisa para determinar se a 

oração intercessora por meio do Deus judeu-cristão tinha qualquer efeito sobre a 

condição médica e na recuperação dos pacientes hospitalizados, concluiu que houve 

um efeito, e que este foi presumido em ser benéfico. 

De acordo com LARSON e MILANO (1995), as muitas vantagens que hoje 

determinam o compromisso religioso na vida dos pacientes em termos de prevenção 

clínica, enfrentamento, tratamento e recuperação, conduzem para a afirmação de que 

a profissão médica não pode mais permitir que a questão espiritual permaneça como 

um fator não discutível, esquecido. O denso volume de pesquisas têm respondido aos 

profissionais de saúde a importância desta temática. É importante que esses 
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profissionais fiquem mais próximos dos pacientes e que o tratamento seja integral, 

abrangendo não somente o cotpo, mas também a mente e espírito. 

Revisões sistemáticas e outros modelos de estudo têm confirmado 

quantitativamente que a religião é epidemiologicamente um fator de proteção 

(LARSON et al. 1986; LEVIN e V ANDERPOOL 1987; KUNE et al. 1993; KARK et 

al. 1996; LEVIN et al. 1997; KIROV et al. 1998; GONÇALVES 2000). 

Pesquisas em epidemiologia da religião tem aumentado a validade da religião 

e da espiritualidade como tópicos para pesquisas médicas. Devido a sua importância e 

à de propostas educacionais mais humanísticas, tem crescido o número de cursos 

específicos e a discussão curricular sobre a temática - religião. Em 1994, havia nos 

EUA somente 3 escolas médicas que ensinavam em seus cursos conteúdos religiosos 

e espirituais relacionados com a saúde. A partir de 1997 este número cresceu para 30 

e em 1998 no mínimo 40 escolas médicas tinham integrado a educação espiritual em 

seus currículos. Algumas autoridades esperam que para este século, quase todas as 

125 escolas médicas tenham assim procedido. Na conferência intitulada "Spirituality 

and medicine: curricular development", promovida pela Associação Americana das 

Faculdades de Medicina em 1997, a religião e a espiritualidade não foram vistas 

como aspectos opcionais no cuidado do paciente, mas como componentes essenciais. 

A cada ano a conferência tem atraído mais de uma centena de médicos, membros de 

faculdades, capelães hospitalares e escolas médicas de todas regiões dos EUA 

(LEVIN et al. 1997; MATTHEWS 1998; SLOAN et al. 2000). TARPLEY e 

T ARPLEY (2002) destacam que as questões espirituais têm influenciado 

constantemente os meios acadêmicos de medicina Presumivelmente, o conhecimento 

das crenças religiosas pode ser usado para motivar os indivíduos e tomar os 

programas de educação médica mais efetivos (BEARON e KOENIG 1990). 

LEVIN e SCHll..LER (1987) ao revisarem estudos epidemiológicos buscando 

entender se há um fàtor religioso envolvido com a saúde, demonstraram que os 

fatores religiosos teve importante considemção das pesquisas epidemiológicas no 

transcorrer de dois séculos. Acima de duzentos estudos empíricos em epidemiologia 

tem incluído a variável religião e foram encontrados achados positivos associando 
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religião e saúde. Se os fatores religiosos estão de fato associados com a saúde - e os 

autores têm apresentado contundentes evidências desta questão - talvez a próxima 

indagação dos pesquisadores deveria ser ''por quê?". 

De acordo com SWENSEN et al. (1993), tem havido um crescimento dos 

estudos sobre os aspectos psicológicos e sociais do câncer, mas poucas pesquisas têm 

sido realizadas para verificar o impacto que a religião tem sobre os pacientes que 

enfrentam o câncer. Para JENKINS (1991 ), a religião tem importância na vida de 

muitos pacientes com câncer e pode carrear propostas para todos os níveis de 

prevenção. 

1.4 Intervenção médica e fé religiosa do paciente 

A aplicação de técnicas cirúrgicas, radioterápicas, quimioterápicas e 

biológicas para o tratamento resultam na cura de mais de 50% dos pacientes 

diagnosticados com câncer (LONGO 2001 ). Quando o diagnóstico ocorre 

precocemente e a intetvenção é instituída, o paciente apresenta uma chance real de 

cura e o processo invasivo será afastado. Neste sentido, se a força poderosa da mente 

for invocada e se esta estiver aliada à fé religiosa, com o intuito de recuperar-se do 

agravo, o paciente se sentirá mais forte, corajoso e com outra disposição para 

enfrentar a doença, podendo desta forma, provocar alteração em seu quadro 

(RINGDAL 1996). De certo modo, a religião pode ser considerada como uma forma 

de terapia complementar ou suplementar (ROSNER 2001 ). 

A religião, de uma forma geral, ocupa um importante espaço na vida das 

pessoas, e a religiosidade pode ajudá-las a encontrar o significado e a coerência no 

mundo (MICKLEY et ai. 1992). Apesar das sociedades modernas serem 

caracterizadas por uma tendência que vai rumo à secularização, a fé religiosa pode 

ainda ser um recurso pessoal e fonte de energia em situações de dificuldades na vida, 

como no caso de uma doença séria como câncer (RINGDAL 1996). 

O câncer ainda leva consigo a idéia de sofiimento e morte (CYRILLO e 

P AZOTTO 2000). Este fato, por si só, desencadeia reações emocionais peculiares que 



9 

devem ser levadas em consideração (CARVALHO 1998). As pessoas religiosas 

podem encontrar um certo significado em situações ameaçadoras de vida e até em 

situações com resultados fatais prováveis. (RlNGDAL 1996). 

Em seus estudos HOLLAND et al. (1999) destacaram que a fé religiosa e a 

espiritualidade contribuíram de forma ativa na luta cognitiva e que as convicções 

religiosas dos pacientes forneceram significado e perspectiva, permitindo acumular 

experiência para o enfrentamento de sua doença. Também BRANDT (1987) 

investigando pacientes com câncer, indicou que a crença religiosa foi útil na luta 

contra esse mal. 

FERNSLER et al. (1999) investigando o bem estar espiritual e a demanda por 

doenças em pessoas com câncer de colo retal, observaram que os achados indicavam 

que um grau maior de bem estar espiritual podia ajudar os indivíduos a suportar os 

problemas impostos pelo câncer de cólon e reto. Y ATES et al (1981) estudando a 

religião em 71 pacientes com câncer avançado com idade entre 28 a 85 anos, 

afirmaram que aproximadamente a metade dos entrevistados disseram que a igreja ou 

a religião foi muito importantes em suas vidas e dois terços deles comentaram que se 

sentiram próximos de Deus ou da natureza nas últimas semanas. 

De acordo com ROSS (1995) a dimensão espiritual é importante para a saúde 

do paciente, para o bem estar e a qualidade de vida. A doença e a hospitalização 

podem causar angústia nos pacientes, assim, as suas necessidades espirituais 

deveriam ser valorizadas. 

Por que as pessoas procuram terapias complementares ou suplementares, 

incluindo a religião e a espiritualidade? Os pacientes em desespero podem ser 

desencorajados a respeito da realidade do tratamento convencional. Assim, o medo, 

os efeitos adversos, as experiências negativas anteriores e o desejo por mais cuidados 

de suporte são outras razões apresentadas pelo paciente para buscar a prática não 

convencional. As pessoas podem estar infelizes com a tecnologia impessoal da 

medicina moderna e assim, procuram enfatizar o autocuidado e o bom estado do 

corpo, mente e espírito (ROSNER 2001 ). 
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Um estudo realizado por SCHNITTKER (2001), centrado em "quando a fé é 

suficiente e os efeitos do envolvimento religioso na depressão" sugeriu que a religião 

continua a exercer uma forte imagem na vida do indivíduo. A maioria dos 

participantes do estudo atribui uma grande importância para religião em suas vidas. 

OSLER já em 191 O escreveu que a fé em si é dos milagres da natureza humana, com 

as quais a ciência está igualmente pronta para aceitar tão quanto para estudar os seus 

efeitos maravilhosos. 

JENKJNS e PARGAMENT (1995) relataram que os clínicos precisam estar 

dispostos a apreender mais sobre o mundo religioso em geral e o mundo religioso dos 

pacientes em particular. Esta é uma grande solicitação para a qual muitos não estão 

preparados ou não buscam. Muitos problemas poderiam ser evitados, todavia, se os 

clínicos relembrassem alguns pontos-chave: primeiro, a religião e a espiritualidade 

podem atender a muitas necessidades (por exemplo, de apoio, de consolo e de 

propósito pessoal); segundo, as práticas não usuais podem ter função na capacidade 

do indivíduo de enfrentar a doença (por exemplo, a busca de apoio em leituras de 

textos sagrados); terceiro, se a dimensão religiosa é parte do problema ou parte da 

solução, pode depender não somente da fé particular e da prática, mas também da 

maneira como a religião do paciente lhe dá suporte para lutar contra a doença, 

mantendo suas aspirações de vida. 

ELLIS et al. (1999) em estudo sobre os médicos de família em Missouri 

(EUA), relataram que os mesmos não discutiam as questões espirituais 

frequentemente, embora reconhecessem a sua importância para os pacientes e 

acreditassem que a saúde espiritual era importante. Isso mostra que a intervenção 

médica e a avaliação espiritual necessitarão de uma linguagem culturalmente 

apropriada e de conhecimento das diversidades da fé religiosa, além da utilização 

adequada das aspirações espirituais do paciente. 

Os pesquisadores internacionais vêm chamando a atenção para uma questão 

relevante na rotina dos médicos em geral. Vários artigos vêm abordando a temática

deveriam os médicos prescrever ou recomendar oração ou religião, ou discutir as 

preocupações espirituais com os seus pacientes, ou a participação mais freqüente dos 
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profissionais de saúde em atividades religiosas com os seus pacientes? (MAR WICK 

1995; V ANDECREEK 1999b; SLOAN et al. 2000; KOENIG 2000a). O assunto é 

relevante, porém, delicado. Indicar a participação em atividades religiosas ou 

espirituais com maior imersão, conforme as suas raízes, é extremamente positivo e 

salutar. Porém, o uso do termo prescrição não parece ser o adequado; é mais 

interessante o uso da palavra sugestão ou recomendação. Acredita-se que o termo 

prescrição fere a autonomia e o direito do paciente, por invadir a esfera dos valores. 

Para SLOAN e BAGIELLA (2000) a intervenção por meio da oração é uma questão 

ética significante. 

Frente à polêmica do direcionamento das questões espirituais e religiosas aos 

pacientes, V ANDECREEK (1999a) destaca que se os médicos desejam discutir 

questões espirituais com os pacientes, então eles devem de acordo com o seu próprio 

código de ética, obter suficiente treinamento e incorporar tal conteúdo em seus 

exames de certificação. Já para ANDERSON (200 1) o cuidado espiritual não deve ser 

limitado a um co1p0 profissionalmente treinado ou a capelães com educação 

teológica ou para ministros. Qualquer pessoa pode se engajar em cuidados espirituais. 

COHEN et ai. (2000) relatam que os encaminhamentos das questões religiosas e 

espirituais aos pacientes não necessitam envolver mais do que simples indagações 

conforme o envolvimento do paciente com a sua fé. Por outro lado, os médicos e 

enfermeiros não precisam substituir os capelães e ministros. 

O serviço proporcionado por um profissional de saúde deveria complementar 

e suplementar as ações de outros para o beneficio total do paciente, ou seja, bem estar 

fisico e mental no decurso da saúde e da doença até o fim da vida. As principais 

conferências sobre espiritualidade e cura em medicina apontam para que a 

espiritualidade do paciente seja levada em conta na educação médica, na pesquisa e 

nos cuidados clínicos, dando oportunidades para estudantes e médicos aprenderem a 

avaliar, respeitar e incorporar as perspectivas espirituais dos pacientes (ROSNER 

2001). 

A religião provê aquele vislumbre de luz quando as circunstâncias dizem que 

não há nenhuma luz; provê um futuro quando toda a evidência aponta para nenhum 
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futuro; provê um propósito e uma direção, quando tudo neste mundo se mostra sem 

sentido, propiciando conforto quando não houver ninguém ao redor para confortar 

(KIMBLE 1995). A religião é mais do que uma coleta de idéias e de práticas. O seu 

valor não pode ser determinado instrumentalmente; ela é o caminho espiritual da 

existência no mundo (SLOAN et al. 2000). 

SHERMAN et al. (200 1) comentam o recente e crescente interesse que vem 

ocorrendo no estudo da conexão entre envolvimento religioso e espiritual versus os 

resultados de saúde em pacientes com câncer. Para MITKA (1998), finalmente os 

estudos estão emergindo e mostrando o beneficio da religião e da espiritualidade para 

a saúde pública. 

Observa-se por meio das fontes bibliográficas disponíveis que o estudo da 

temática intervenção médica e fé religiosa é bastante escasso no Brasil, em termos de 

produção científica. Dada a relevância deste objeto de pesquisa, são necessárias novas 

investigações para melhor compreensão do problema. 

1.5 Envelhecimento, religiosidade e espiritualidade 

Os estudos sobre a religião estão crescendo de uma forma bastante 

rápida tomando-se o enfoque principal para muitos geriatras e gerontologistas. 

Se algum dia a religião foi um tópico marginal das pesquisas em 

envelhecimento, atualmente não o é. Como resultado deste direcionamento, 

desde 1980 as pesquisas de revisões sistematizadas vêm destacando os mais 

1 00 trabalhos e estudos de revisões envolvendo a temática religião e o 

envelhecimento (LEVIN 1997). 

Muitos estudos têm mostrado que as pessoas idosas são mais fortemente 

religiosas do que pessoas mais jovens, comprovando que a fé em Deus cresce quando 

as pessoas ficam mais velhas, aumentando assim, a leitura da Bíblia e a participação 

em cultos (MAR WICK 1995). GOLDSTEIN e NERI (1993) realizaram uma pesquisa 
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com 173 adultos, objetivando a busca de relações entre satisfação de vida, depressão 

e as dimensões subjetivas e objetivas da religiosidade, e encontraram que cerca de 

70% deles afirmaram ter percebido que a sua religiosidade aumentou com a idade. 

Entre as pessoas idosas, a participação religiosa está positivamente relacionada com 

as medidas gerais de ajuste e esta associação não parece declinar com o avanço da 

idade (LEVIN 1988). 

PRESSMAN et al. (1990) estudaram o relacionamento entre a crença 

religiosa, a psiquiatria e a situação médica de 30 mulheres idosas em recuperação da 

cirurgia de fratura do quadril. Os seus achados sustentaram a noção de que a crença 

religiosa estava associada com baixos níveis de depressão e melhores condições para 

o andar. A relação entre a religiosidade e estas medidas não parecem ser explicadas 

pela severidade da doença. Isto é, pacientes com forte crença religiosa eram menos 

prováveis de serem deprimidas e apresentavam melhores probabilidades de voltar a 

caminhar, independentemente da severidade de sua doença. 

MEHT A (1997) numa pesquisa com o objetivo de avaliar a impacto das 

crenças e das práticas religiosas na experiência do envelhecimento, mostrou que 

houve influência positiva da fé e da prática religiosa sobre o envelhecimento em nível 

social e pessoal, como processo de ajustamento para a uma vida futura. KOENIG et 

al. (1998a) ao avaliar a conduta, a prática e a atitude religiosa para o confronto com a 

doença, relataram que estes instrumentos foram positivos e importantes para a saúde 

fisica, social e psicológica entre os idosos hospitalizados e medicados. 

De acordo com IDLER e KASL (1992) em uma investigação prospectiva 

realizada entre 1982 e 1989 com o objetivo de examinar a provável relação entre a 

religião e os vários aspectos do estado de saúde, revelaram que a religiosidade 

exerceu um forte efeito positivo sobre a saúde do idoso. O comportamento de saúde, 

o contato social e as atitudes de otimismo dos membros do grupo religioso 

explicaram parte desta associação. Os vários aspectos da experiência religiosa, como 

participação em rituais e o aspecto transcendental, representaram a outra parte. A 

habilidade nas atividades fundamentais da vida, a prevenção da solidão e da angústia 

emocional e até a habilidade para lidar com o momento da morte foram melhoradas. 

FAClJLDh:;L" ,::,: ~~t.C'L:r;: r<:Bi...ICt\ 
UNIVEHSIDADE DE SAO PAULO 
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Estes autores concluíram que os seus achados deveriam encorajar mais trabalhos 

nesta área, que tem recebido pouca atenção dos cientistas sociais. 

OXMAN et al (1995) desenvolveram um estudo com objetivo de examinar o 

relacionamento do suporte social e da religião frente à mortalidade após cirurgia 

eletiva aberta do coração, em 232 pacientes com 55 anos e mais, sendo que várias 

questões importantes foram achadas. Estes pesquisadores observaram que os 

pacientes sem qualquer força ou conforto oriundo da religião tinham quase três vezes 

mais o risco de morte do que aqueles com no mínimo alguma força ou conforto 

religioso. Similarmente a ausência de sentimento religioso profundo estava associada 

com um aumento de risco de morte. Quando a freqüência aos serviços religiosos era 

irregular, havia também uma tendência ao aumento do risco de morte . 

WEI-MING (1978) citado por GOLDSTEIN (1993) descreve que na visão de 

Confiício, o homem aos 60 anos aceita a vida como ela é, abandonando uma 

perspectiva restrita e pessoal e percebendo o grande plano divino. Aos 70 anos, 

ocorre uma total transcendência, os desejos dele e os do céu se unificam, não havendo 

separação entre as suas ambições pessoais e os comandos divinos. 

Os comportamentos religiosos são bastante freqüentes na idade avançada. Os 

profissionais da saúde que trabalham com estas pessoas devem estar alertas sobre a 

importância e a função da religião como visão de mundo e estratégia para enfrentar o 

estresse. Os problemas que a religião ajuda a enfrentar são: as doenças repentinas e 

crônicas, a perda de papéis sociais, a diminuição dos recursos sociais e financeiros. A 

importância da religião pode ser explorada por terapeutas como fonte alternativa de 

recursos e de fortalecimento. Além disso, é importante estar preparado para conversar 

e trabalhar com temas religiosos, pois eles surgem ou estão presentes nos períodos de 

estresse causados pela doença ou quando da proximidade da morte (LOTUFO NETO 

1997). 

Os idosos com câncer podem usar a sua religiosidade como uma estratégia de 

enfrentamento na busca de alívio quando estão angustiadas (FEHRING et al. 1997). 

KOENIG et al. (1988 b) ao analisar 106 idosos de uma clínica geriátrica afirmaram 

que a fé e as atividades e atitudes religiosas representaram uma poderosa força na 
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vida dos pacientes em tratamento médico e estas atitudes foram relatadas como 

positivas tanto para a saúde mental como para a saúde fisica. 

Por que algumas pessoas idosas se tomam deprimidas, perdem a espemnça e 

são incapazes de lutar eficazmente contra o câncer, enquanto outras com o mesmo 

agravo não se tomam deprimidas? Esta é uma área que deve ser explorada. A 

espiritualidade e a força que alguns idosos encontram ao expressar a sua fé religiosa 

podem explicar o porquê de eles não se deprimirem e serem capazes de manter a 

espemnça, enfrentando eficazmente doenças como o câncer (FEHRING et ai. 1997). 

A dimensão espiritual é importante para a saúde do paciente, para o bem estar e a 

qualidade de vida. 

KOENIG (1999b) afirma que os clínicos deveriam apoiar as convicções 

religiosas saudáveis dos pacientes idosos. Os médicos podem perguntar ao paciente a 

respeito da fé quando do primeiro atendimento. Assim, os clínicos deveriam sempre 

lembrar que o seu objetivo é encorajar tudo o que dá ao paciente conforto e espemnça 

e não devem impor os seus valores ou crenças pessoais. 

A espiritualidade para os mais velhos é uma das áreas mais esquecidas no 

campo do envelhecimento. Em diversos países do mundo houve gmndes progressos 

na medicina, nutrição, tmnsporte e outros temas ligados aos idosos. O mesmo não se 

pode dizer da teologia, da filosofia ou da ética É preciso explorar melhor as 

dimensões mais profundas do envelhecimento. E a espiritualidade tem a ver 

precisamente com a profundidade e o sentido da vida humana (CNBB, 2002). 

A religião é, para muitas pessoas, o mais importante quadro de referência 

pessoal. Isto parece ser especialmente verdade para adultos na segunda metade de 

suas vidas (GOLDSTEIN e NERI 1993). 

1.6 Considerações sobre o enfermeiro e o paciente com câncer 

Os esforços pela manutenção da vida impulsionaram as pesquisas na área da 

saúde resultando nos avanços da prática médica e nos inúmeros recursos tecnológicos 
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de que se dispõe hoje. O arsenal médico, além de contribuir para melhorar 

sensivelmente a saúde da população em geral, na medida em que se possa controlar 

ou mesmo eliminar algumas doenças, também provocou profundas transformações no 

panorama das decisões éticas que norteiam a conduta dos profissionais de saúde. Isto 

é particularmente significativo nas decisões sobre terapêuticas e cuidados a serem 

prestados aos pacientes com doença avançada, especialmente aqueles portadores de 

câncer (SILVA 2000) 

As situações impostas por doenças de alta complexidade envolvem não 

somente os recursos tecnológicos, mas o lado humano de cada profissional envolvido. 

O profissional de saúde é um profissional da vida. E sendo um profissional da vida, 

deve ser capaz de transmitir vida, de mostrar vida nas suas ações, nas suas palavras, 

nas suas intenções, nos seus projetos (SILVA 1999). 

As preocupações com o homem como um todo, difusas em todos os aspectos 

relativos ao cuidado do paciente, devem sobrepor-se aquela visão fragmentada que 

retalhava o homem em setores geométricos, deixando-o tantas vezes a padecer por 

mera imprevisão do hierarquizar dessas diversas áreas de atenção (PAIM 197 4 ). 

ARRUDA et ai. (1996) relataram que sendo o câncer uma doença 

estigmatizada e temida pela população em geral, devido ao sofrimento que causa ao 

paciente e a família, é de se esperar que o profissional de enfermagem, que vi vencia o 

cuidado dessas pessoas se sensibilize e forme concepções próprias, colocando-se por 

vezes no lugar das pessoas que estão recebendo os cuidados. 

A enfermagem tem definido a oncologia como uma de suas especialidades, 

pois os mais de 100 tipos de câncer e a crescente complexidade dos tratamentos 

exigem conhecimentos e habilidades especiais do enfermeiro. O tratamento do câncer 

costuma ser agressivo e prolongado, provocando profundas alterações bio-psico

sócio-espirituais, que se repercutem na qualidade de vida do indivíduo e de sua 

família (KALAKUN et ai. 1995). 

Para o enfermeiro, associar ofício e emoção é um ponto crucial, uma vez que, 

pelas circunstâncias do seu trabalho -com ênfase na área hospitalar- tem mais 

oportunidade de conviver com pessoas doentes e, portanto, de experienciar com elas 
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suas dores e seus sofrimento e, conseqüentemente, estabelecer um maior 

envolvimento com a fragilidade humana (FERREIRA, 1996a). Assistir o paciente 

oncológico é muito gratificante pam o enfermeiro, por que é um paciente que se 

apega muito as pessoas que o assistem e demonstra reconhecimento pelos cuidados 

recebidos (FERREIRA 1996 b ). 

Segundo FERREIRA (1996b), os enfermeiros, de todos os profissionais que 

cuidam da saúde, é o que tem maior oportunidade de desenvolver um relacionamento 

mais próximo com o paciente, seja porque estão com os pacientes longos períodos de 

tempo por dia, seja porque no ensino de enfermagem é dada uma grande ênfàse à 

concepção globalizada do ser humano, concebido como uma totalidade bio-psico

sócio-espiritual. 

Inúmeros mecanismos de defesa que foram sendo incorporados à organização 

do trabalho dos enfermeiros ao longo da história tiveram como principal finalidade 

justamente o controle das emoções, visando diminuir a ansiedade e viabilizar a 

assistência Mas estes, embora ainda eficientes, muitas vezes falham, principalmente 

diante de situações em que lidar com doenças estigmatizante, mutiladoras e 

incuráveis faz parte do cotidiano de trabalho. Cada vez mais o enfermeiro está sendo 

chamado a se preparar pam enfrentar a problemática do paciente com câncer, uma 

vez que este o coloca face a face com frustrações de um trabalho com poucos 

retornos gratificantes, onde se toma necessário entender as construções e os 

significados imputados ao seu oficio como forma de manter sua funcionalidade 

(FERREIRA 1996b ). 

Pesquisa realizada por ARRUDA et al. (1996) sobre os atributos profissionais 

dos cuidadores de pessoas com câncer na perspectiva de enfermeiras, mostrou que 

pam 80% dos entrevistados a característica "ser humano" do profissional de 

enfermagem adquiriu as seguintes qualidades: meigo, dedicado, carinhoso, afetivo, 

amoroso, amigo, compreensivo, generoso, atencioso, cordial, discreto, educado, 

paciente, solidário, fraterno, sensível à problemática do outro, livre de preconceitos, 

ter empatia, competência pam sentir o outro e valorizar suas vivências, capacidade de 
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ouvir, prontidão para receber o cliente, ter amor, saber confortar e ajudar com 

palavras, fazer o outro aproveitar cada dia de sua vida. 

Quanto às implicações para a prática cotidiana, O'CONNOR et al. (1990) 

descrevem que iniciando o entendimento dos componentes envolvidos na busca do 

significado para o paciente frente a sua enfermidade, o enfermeiro pode fàcilitar esta 

etapa dificil e o mesmo pode explorar o significado do câncer em sua vida. 

KRAUSE ( 1991) relata que um grande número de pacientes com câncer teve 

sentimentos de desgosto, ilusão, raiva, medo, tristeza e mágoa. Para tanto, as 

enfermeiras podem providenciar informações e ajudar os pacientes a viver com estes 

sentimentos. 

REED (1991) descreve que as enfermeiras já incorporaram conceitos 

espirituais teóricos, algumas mais explicitamente do que outras, contextualizando-os 

para o presente, com aplicação para a saúde humana e na prática da enfermagem. 

As enfermeiras têm tradicionalmente incluído aspectos espirituais dentro dos 

cuidados da enfermagem. Como uma das dimensões da espiritualidade, a religião 

pode influenciar amplamente os resultados de saúde. Conforme apontado por 

(MICKLEY et al. 1995) no inicio do século, com múltiplos desafios em cuidados de 

saúde, os enfermeiros já estão preparados para explorar futuras dimensões religiosas 

em saúde, que podem servir como um importante aliado para providenciar cuidados 

efetivos em enfermagem. 

É importante transmitir ao paciente uma mensagem de fé, falar-lhe do uso do 

medicamento e do tratamento. A esperança nunca deverá ser abafada e, sempre que 

possível, assegurar-lhe que, nessa batalha, ele nunca estará só, mas sim acompanhado 

constantemente pelo médico, enfermeiro e fàmiliares (GHEZZI 1982). A importância 

da crença espiritual e religiosa para ajudar o paciente a encontrar significado e manter 

o sentido da esperança sugere uma importante função da enfermeira em avaliar o bem 

estar espiritual e em providenciar as necessidades espirituais durante os cuidados 

oncológicos (SALEH e BROCKOPP 2001 ). 

A compreensão e a observação da complexa relação entre mente, corpo, 

espírito e processo de cura, ajudarão o enfermeiro a proporcionar suporte emocional 
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ao paciente. A assistência e o suporte emocional do enfenneiro serão lembrados e 

valorizados pelo paciente, independentemente do nível de experiência técnica que o 

enfenneiro possa demonstrar. O tratamento de enfennagem inclui o reconhecimento e 

o apoio da natureza espiritual dos seres humanos. (HUDAK e GALLO 1997). O uso 

de estratégias espirituais de enfrentamento pode aumentar o autofortalecimento 

levando o paciente à busca do significado e do propósito na enfennidade. Isto implica 

em dizer que o cuidado holístico incorpora a fàcilidade de várias estratégias 

espirituais de enfrentamento para a proteção e a total integridade dos pacientes 

(BALDACCHINO e DRAPER 2001 ). 

1. 7 O psicólogo e o paciente com câncer 

O arsenal terapêutico para o tratamento das doenças como o câncer vem 

aumentando nas duas últimas décadas, resultando em número progressivamente 

maior de pacientes que se beneficiam de uma longa sobrevida e da cura da doença. 

Neste sentido, assistência psicológica é cada vez mais incluída nas medidas de 

suporte ao paciente oncológico (COSTA et al. 1999). 

Tratar uma pessoa portadora de uma doença é muito diferente do que tratar 

apenas a doença. Saber respeitar a pessoa que está doente e tratá-Ia é tão, ou mais 

importante que só se dar atenção à moléstia, pois esta é que passa a ser valorizada, 

enquanto o indivíduo é relegado a um plano secundário, indicando num paradoxo do 

tipo a doença tem que ser destruída, ao invés de a vida que tem que ser vivida 

(CYRILLO e P AZZOTO 2000). 

Considerando a pessoa como um todo, com corpo, mente e emoções, assume

se que, se este sistema não estiver bem integrado, o individuo não estará se ajudando 

psicologicamente a recuperar a saúde. Neste caso intervenções fisicas não alcançarão 

o resultado desejado (CYRILLO e PAZZOTO 2000). 

A importância de um adequado preparo psicológico tem sido enfàtizada como 

detenninante na resposta emocional futura do paciente. A infonnação acerca dos 
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tratamentos cirúrgicos e complementares, possíveis efeitos colaterais e resposta, 

ocorrendo de forma objetiva e cuidadosa, favorecerá o vínculo entre a equipe de 

saúde e o paciente, garantindo a relação de confiança necessária. A possibilidade de o 

paciente expressar sentimentos, esclarecer suas dúvidas e relatar suas fantasias, 

contribui de forma positiva em sua resposta emocional (COSTA et al. 1999). 

Objetivamente, a colaboração do profissional em psicologia pode estar voltada 

direta e indiretamente para o tratamento da doença câncer. O câncer ainda leva 

consigo a idéia de sofrimento e morte. A pessoa, quando se descobre com câncer, 

muitas vezes perde seus atributos pessoais, passando a incorporar a idéia de ser um 

paciente estigmatizado (CYRILLO e P AZZOTO 2000). 

Para COSTA. et al. ( 1999) no momento inicial de confronto com a doença 

observa-se reação de choque, raiva, descrença e negação. Em alguns casos é possível 

observar mecanismo de negação a doença interferindo na busca de ajuda médica, que 

é adiada, resultando na realização do diagnóstico em uma fàse mais avançada. Segue

se quadro de ansiedade e depressão em torno do início do tratamento, coincidindo 

com o período pré-cirúrgico ou, em alguns casos, com a quimioterapia 

O que fazer quando um paciente nega a sua doença, dizendo nada ter, ou que 

o laboratório errou nos seus exames e tanto a fàmília como a equipe precisa impor ao 

paciente uma condição de realidade? Frente a situações superiores à capacidade de 

absorção, o organismo desliga-se da realidade o tempo suficiente para que, numa 

velocidade individual e circunstancial, gradativamente o paciente possa ir-se 

reorganizando para enfrentar o que o espera. Posicionar-se junto com o paciente, não 

nadando contra a correnteza até o momento oportuno, talvez seja a melhor conduta, 

salvo situações especiais que envolvam riscos de comprometimento irreversíveis 

(CYRILLO e P AZZOTO 2000). 

Como a medicina e a psiquiatria, a psicologia tem aumentado a atenção à 

religião e a espiritualidade, ainda que não na mesma intensidade. Esta tendência é 

evidenciada pelo crescimento do número de periódicos de psicologia envolvendo o 

tema religião e espiritualidade, aumentando o número de pesquisas e a criação de 

departamentos distintos dentro da Associação Americana de Psicologia (AP A) 
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(BRAWER et al. 2002). BERGIN (1983) declara que o treinamento clínico na 

profissão está quase afastado do conteúdo que geraria uma avaliação de variáveis 

religiosas na psicologia atual. Raça, gênero e origem étnica agora recebem a merecida 

atenção, mas religião ainda é um órfão na academia. 

BRA WER et al. (2002) relata que no programa de acreditação em psicologia 

clínica da AP A, que engloba o treinamento e educação em religião e espiritualidade, 

várias recomendações são feitas no sentido do encorajamento para aumentar a 

sensibilidade dos psicólogos frente a este assunto, providenciar mais oportunidades 

para estudantes da área e incorporar as questões religiosas e espirituais nos trabalhos 

de curso. Somando-se a isto, a religião/espiritualidade está recebendo atenção 

especial nos currículos da área clínica. A maioria das instituições encaminha estes 

tópicos para algum estágio, e aproximadamente a metade das instituições tem 

estudantes que relatam que a religião/espiritualidade vem sendo a principal área de 

interesse. 

1.8 O capelão e o paciente 

O serviço de capelania oferecido aos doentes nos leitos hospitalares ou em 

outro espaço se reveste da mais alta importância. À medida que o capelão leva ao 

enfermo o conforto, a esperança e o amor fraterno, busca atingir o sentido mais amplo 

da pessoa. 

As doenças de maior gravidade, no caso especial o câncer, geram muitas 

dúvidas e crises aos pacientes em geral. Os capelães profissionais tratam das crises 

dos pacientes por meio dos cuidados espirituais, nos quais são enfatizados o 

transcendental e o aumento das conexões com as comunidades. Desta forma, ajudam 

no restabelecimento e na recuperação dos pacientes. (V ANDECREEK e BURTON 

2001). 

Com a temática "Where there is hope, there is life: toward a biology ofhope", 

RICHARDSON (2000) faz uma análise desta situação em inúmeros artigos da 

literatura. O autor afirma que dentro da limitação dos estudos analisados, existem 
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indicações de que a esperança aumenta a qualidade e conseqüentemente a quantidade 

de vida. A esperança ajuda as pessoas a lidarem com os seus sentimentos e também 

no enfrentamento de suas doenças. A esperança afeta a imunidade e a sobrevivência. 

Este autor afirma que existem "poucas" indicações de que a esperança esteja 

correlacionada de forma negativa com qualquer desses assuntos. 

V ANDECREEK e BURTON (2001) descrevem que o cuidado espiritual 

contribui positivamente para uma cultura organizacional saudável. Capelães 

profissionais, atuando no limite disciplinar, passam a ser integrantes da equipe em 

cuidados de saúde. Os capelães profissionais oferecem cuidados espirituais a todos os 

que estão necessitando e tem uma educação especializada para conduzir propostas 

espirituais, para que as pessoas enfermas enfrentem a situação de forma mais efetiva. 

Paralelamente, GIBBONS et al. (1999) afirmam que os capelães hospitalares, como 

parte de uma equipe que promove o restabelecimento, representam uma contribuição 

positiva para a resolução dos problemas de saúde dos pacientes no hospital. 

JOHNSON e SPILKA (1991) relatam que há muitas evidências de que a fé pode 

proporcionar muito conforto ao paciente em situações que ameaçam a vida, como o 

câncer. 

Para V ANDECREEK e BURTON (2001) as conclusões do beneficio dos 

cuidados espirituais oferecidos pelos capelães profissionais podem ser resumidas em 

cinco pontos. 

1. Os capelães profissionais desenvolvem uma função integradora, de apoio e 

fortalecimento dos recursos religiosos e espirituais. Vários estudos científicos 

demonstram que na prática o impacto da fé religiosa provoca um bem estar fisico e 

emocional; 

2. As pessoas buscam apoio espiritual e outras experiências quando estão 

doentes ou em situação de dificuldade; 

3. Os capelães profissionais que atuam em cuidados de saúde desempenham 

uma função especialmente importante na identificação de pacientes com angústia 

espiritual e os ajudam a resolver os seus problemas religiosos ou espirituais. Desta 

maneira, atuam no ajuste e na melhora da saúde do paciente. 
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4. As .fàmílias confiam nos religiosos e na ajuda espiritual para enfrentar os 

altos níveis de angústia durante o período da doença de um ente querido. O cuidado 

de um capelão para os membros familiares tem um impacto positivo. 

5. Pacientes e membros da .fàmília estão freqüentemente conscientes de suas 

necessidades espirituais durante o processo de hospitalização, desejam a atenção de 

um profissional da área espiritual para as suas necessidades, e respondem 

positivamente quando esta atenção é dada, indicando que sua influência provoca um 

desdobramento positivo no hospital. 
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1.9. OBJETIVOS 

Identificar o significado da intervenção médica e da fé religiosa para o paciente 

idoso com câncer. 

Identificar o significado atribuído pelos profissionais de saúde a fé religiosa no 

tratamento e na vida do paciente idoso com câncer. 



25 

2 METODOLOGIA 

2.1 Tipo de estudo 

O estudo desenvolvido nesta pesquisa foi descritivo e de corte qualitativo. 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial à descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. O foco essencial destes estudos reside no desejo de 

conhecer a comunidade, seus traços característicos, suas gentes, seus problemas, 

suas escolas, seus professores, sua educação, sua preparação para o trabalho, seus 

valores, os problemas do analfabetismo, entre outros (TRIVINOS 1987). 

2.2 A pesquisa qualitativa 

Para buscar em profundidade a essência da linguagem do idoso, foi 

utilizada a metodologia qualitativa. SIMIONI et ai. (1997) afirmam que a escolha 

metodológica deve estar baseada na natureza do problema a ser estudado, bem 

como no recorte da realidade de cada pesquisa. A razão da escolha reside no fato 

de que este método de pesquisa pode ser uma ferramenta útil para iluminar os 

fatores que sustentam práticas profissionais tidas como não-efetivas, 

inapropriadas ou prejudiciais em cuidados de saúde (MURPHY et ai. 1998). 

As metodologias de pesquisa qualitativas são entendidas como aquelas 

capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo estas últimas 

tomadas, tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções 

humanas significativas (MINA YO 1992). As abordagens com este método 

permitem a compreensão dos campos e dos sentidos neles presentes na medida em 

que remetem a uma teia de significados, de dificil recuperação através de estudos 

de corte quantitativo (SIMIONI et ai. 1997). FITZPATRICK e BOULTON (1996) 

relatam que a metodologia qualitativa é distinta porque enfoca o significado do 

comportamento do indivíduo ou de uma organização. 
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A metodologia qualitativa implica em ouvir as pessoas e observar o 

comportamento em seu mundo: a questão da motivação já é uma força que ajuda 

muitos clínicos gerais em seu trabalho (BRITTEN e FISHER 1993). Os 

pesquisadores qualitativos investigam um problema que não pode ser entendido 

mediante números ou estatísticas. Na prática, a pesquisa qualitativa pode permitir 

ao médico olhar o mundo por um novo caminho -a abertura de um terceiro olhar. 

Cada entendimento pode reestruturar o desinteresse, ou recuperar um paciente 

aborrecido (KUZEL 1994). 

Para HODDINOTT e PILL (1997) o relacionamento entre o sujeito e o 

entrevistador, juntamente com o contexto no qual o entrevistado é incorporado, 

são importantes detalhes para avaliar a pesquisa qualitativa. As pesquisas 

qualitativas freqüentemente buscam uma investigação das suposições ao lado das 

questões da pesquisa e a sua influência sobre nossos pensamentos. Estes processos 

aumentam o nosso entendimento e amadurecimento nas pesquisas, incluindo 

experiências pessoais, constrangimento político e aceitabilidade acadêmica. Isto 

pode clarear as limitações e acrescentar novas questões para uma pesquisa 

(GRIFFITHS e MARINKER 1996). 

2.3 Local de estudo 

O estudo foi desenvolvido no Hospital do Servidor Público Estadual -

Francisco Morato de Oliveira/IAMSPE, São Paulo - Brasil e no Hospital Pérola 

Byington/Núcleo de referência em saúde da mulher. 

2.4 Dificuldades encontradas 

O maior desafio para o desenvolvimento desta investigação foi quanto ao 

local para a coleta dos dados. Foram buscadas condições para o desenvolvimento 

de estudo em quatro Instituições. Na primeira delas foi questionada a validade do 

estudo. Já na segunda tentativa ocorreu um certo desinteresse, no sentido de que 

era preciso "achar" um orientador na Instituição que tivesse interesse na área 

ten,:tática abordada. Assim, pela felicidade e acolhimento da Superintendência do 

IAMSPE e da Diretora do Hospital do Servidor Público Estadual, após a 
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aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, o mesmo foi 

desenvolvido com a tranqüilidade necessária e no prazo previsto. Este processo 

também ocorreu no Hospital Pérola Byington. 

2.5 População de estudo 

Pacientes 

A população do estudo foi composta por pacientes idosos com câncer com 

60 anos ou mats, de ambos os sexos, atendidos na Central de 

Quimioterapia/ Ambulatório de Oncologia e no Serviço de Assistência Domiciliar 

do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de 

Oliveira/IAMSPE. A partir do momento que os Membros do Comitê de Ética do 

Hospital do Servidor Público Estadual votaram favoravelmente a execução do 

projeto, fase essa já vencida no ambiente da Faculdade de Saúde Pública, iniciou

se o seu desenvolvimento. A primeira etapa foi conhecer o ambiente de trabalho. 

Em seguida em contato com setor de Quimioterapia e com o Serviço de 

Assistência Domiciliar, começou-se a selecionar os possíveis candidatos. O 

critério de inclusão para a escolha dos pacientes foi estar ciente e informado de 

que era portador de câncer, independentemente da fase da doença. Os setores 

envolvidos se empenharam em analisar os casos adequados para a pesquisa. Os 

pacientes portadores de câncer foram selecionados e em seguida manteve-se 

contato com cada um para saber se havia interesse em participar do estudo. Aos 

pacientes interessados, agendou-se um horário e uma data para posterior 

entrevista. Aos que não puderam fornecer a entrevista no hospital a mesma foi 

aplicada na residência. O critério de exclusão foi para os pacientes que aceitavam 

parcialmente o seu quadro, mas negavam o diagnóstico e não tinham nenhuma 

clareza do prognóstico. Neste sentido, apenas um paciente foi eliminado do estudo 

e um segundo paciente negou-se a participar por motivos pessoais. 

A etapa seguinte consistiu da apresentação do objetivo e a da relevância da 

pesquisa aos candidatos. O termo de responsabilidade do pesquisador e o termo de 

consentimento livre e esclarecido foram apresentados aos pacientes idosos com 

câncer e mais uma vez deixou-se livre de sua participação ou não do estudo. Aos 

participantes que aceitaram garantiu-se total sigilo e anonimato (anexos 5 e 6). Os 
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critérios utilizados obedeceram à resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde sobre pesquisas com seres humanos. 

Profissionais 

Fizeram parte deste estudo, médicos, psicólogos e enfermeiros do Hospital 

do Servidor Público Estadual "Francisco Morato de Oliveira" - IAMSPE, sendo 

que dos 1 O psicólogos, cinco foram entrevistados no Hospital Pérola 

Byington!Núcleo de referência em saúde da mulher. Os profissionais foram 

previamente contatados pelo pesquisador. Àqueles que aceitaram participar, foram 

expostos os objetivos e a magnitude do estudo na área da saúde pública. O sigilo e 

o anonimato foram garantidos, mediante a apresentação de um termo de 

consentimento (anexo 4 ), fornecido no ato da entrevista. Os critérios utilizados 

obedeceram a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas 

com seres humanos. Dos 22 médicos abordados, dois não participaram da 

pesquisa. Um alegou que não concedia entrevistas e um segundo recusou-se por 

não possuir tempo disponível. Considerou-se a amostra final de 20 participantes. 

Os capelães estudados pertenciam à religião Judaico-cristã e a coleta de 

dados ocorreu em quatro hospitais e em duas Igrejas. O corte estabelecido foi 

possuir curso superior em teologia. Dos sete capelães entrevistados, cinco fizeram 

parte da amostra. 

Quanto aos psicólogos não houve nenhuma recusa na participação da 

pesquisa. Já em relação às enfermeiras, apenas uma negou-se a participar 

alegando timidez. 

Justificativa da escolha 

A escolha das categorias profissionais se deu considerando o envolvimento 

e a presença destes em face do atendimento ao pacientes com câncer. 

CARVALHO (1998) destaca que o suporte psicossocial pode ser prestado tanto 

por profissionais de saúde (psiquiatras, psicólogos, enfermeiras treinadas para 

aconselhamento) como por ex-pacientes. Também afirma que não se pode deixar 

de citar a possibilidade de que, para determinados pacientes, o atendimento possa 

ser feito por religiosos. 
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Na escolha dos sujeitos do estudo não foi levada em consideração a crença 

religiosa, sendo esta variável não incluída no estudo. A participação foi plural 

tendo-se total respeito ao credo dos entrevistados. 

2.6 Amostra 

A amostra intencional final foi constituída por 20 pacientes idosos com 

câncer, 20 médicos, 10 enfermeiros, 10 psicólogos e 5 capelães. 

2. 7 Pré-teste 

A realização do pré-teste da entrevista ocorreu no sentido de se buscar 

uma melhor compreensão da população alvo, quando da administração em 

definitivo do instrumento de pesquisa. Ele foi aplicado a 4 pacientes, 2 médicos, 2 

enfermeiros, 2 psicólogos e um capelão. Uma vez entrevistados, estes não mais 

participaram da pesquisa definitiva. 

2.8 Instrumento de coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu mediante a técnica da entrevista semi-estruturada 

(anexos 2 e 3). As entrevistas foram desenvolvidas no período de 9 de janeiro 

2001 a 28 de março de 2001. Os discursos foram registrados em um 

microgravador, utilizando-se fitas de 60 minutos cada. A duração de cada 

entrevista não ultrapassou 60 minutos. 

A entrevista é um método fundamental de coleta de dados em pesquisa 

qualitativa na área da saúde, pois ajuda a entender as respostas das pessoas 

doentes ou de uma situação particular (HUTClllNSON 1994). 

A entrevista semi-estruturada combina perguntas fechadas (estruturadas) e 

abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador. Este modelo 

de entrevista passa a ser um dos principais meios que tem o pesquisador para 

realizar a coleta de dados. Ao mesmo tempo em que valoriza a presença do 

investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante 
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alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação 

(TRIVINOS 1987; MINA YO 1992). 

2.9 Técnica de análise de dados 

Para o tratamento dos dados empregou-se técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo, segundo metodologia proposta por SIMIONI et. al (1997) e LEFEVRE 

e LEFEVRE (2000). Foram utilizadas 3 figuras metodológicas, a saber: a Idéia 

Central, as Expressões-chave e o Discurso do Sujeito Coletivo. 

Para os proponentes desta metodologia, a Idéia Central poderia ser 

entendida como a síntese do conteúdo discursivo explicitado pelos sujeitos. 

Assim, está presente nas afirmações, nas negações e nas dúvidas a respeito da 

realidade factual, bem como nos juízos de valor a respeito da realidade 

institucional ou do contexto social onde os sujeitos estão envolvidos. 

As Expressões-chave são trechos selecionados dos discursos que ilustram 

as idéias centrais. A literalidade do depoimento deve ser aqui resgatada. Esta 

busca é fundamental na medida em que, através dele, o leitor é capaz, comparando 

um trecho selecionado de depoimento com as afirmativas reconstruídas, de julgar 

a pertinência ou não da forma encontrada para traduzir discursivamente a idéia 

central. Para os autores, as expressões-chave são uma espécie de "prova 

discursivo-empírica" da "verdade" das idéias centrais. 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é uma estratégia metodológica 

que visa a tornar mais clara uma dada representação social; é uma forma 

discursiva de apresentação e de tratamento dos depoimentos que compõe o 

substrato de uma representação social. 

Para tanto, o DSC consiste na reunião, num só discurso-síntese, de vários 

discursos individuais emitidos como resposta a uma mesma questão de pesquisa, 

por sujeitos sociais e institucionalmente equivalentes ou que fazem parte de uma 

mesma cultura organizacional e de um grupo social homogêneo, na medida em 

que os indivíduos que fazem parte deste grupo ocupam a mesma posição ou 

posições vizinhas num dado campo social. O DSC é então uma forma de 

expressar diretamente a representação social de um dado sujeito social. 
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Por meio deste instrumento discursivo é possível visualizar melhor a 

representação social na medida em que ela aparece não sob uma forma (artificial) 

de quadros e tabelas de categorias, mas sob a forma (mais viva e direta) de um 

discurso, que é o modo como os indivíduos reais e concretos pensam. Portanto, o 

DSC é, no fundo, um expediente de apresentação de resultados de pesquisa 

qualitativa que não difere de algumas formas classicamente encontradas em 

pesquisas quantitativas, para dar visibilidade aos dados "frios". Em síntese, o DSC 

é como se o discurso de todos fosse o discurso de um e é confeccionado a partir 

de trechos selecionados literalmente dos depoimentos individuais. 

t• etapa 

Antes de começar a transcrição dos dados, as fitas foram ouvidas várias 

vezes, para que se tivesse uma idéia panorâmica e, conseqüentemente, uma 

melhor compreensão dos textos. A transcrição literal dos discursos foi realizada 

usando-se um processador de texto. 

2• etapa 

No sentido de resgatar as representações sociais individuais, utilizou-se o 

Instrumento de Análise de Discurso (IAD 1 ). O IAD 1 descreve as idéias centrais 

que cada um dos indivíduos apresenta em seu discurso e as expressões-chave para 

cada resposta. 

J• etapa 

Em seguida, listou-se em um único Instrumento de Análise de Discurso 

(IAD2) todas as idéias centrais e todas expressões-chave, com total resgate da 

literalidade do sujeito em questão. 

4• etapa 

O passo seguinte foi à elaboração do Instrumento de Análise de 

Discurso (IAD3), que consistiu na transformação e na redução da listagem de 

várjas idéias centrais, e de várias expressões-chave numa só, num discurso 
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encadeado, como se houvesse apenas um indivíduo falando (portador de um 

discurso-síntese) para compor um dado sujeito coletivo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção são apresentados os dados referentes a 20 pacientes idosos com 

câncer, 20 médicos, 10 enfermeiras, 10 psicólogos e cinco capelães. As variáveis 

sócio-demográficas estão dispostas em cinco quadros. Em relação aos Discursos do 

Sujeito Coletivo, são analisados conforme a estratégia metodológica adotada no 

estudo. Não é pretensão exaurir a discussão dos DSC, mas sim, distinguir os pontos 

considerados de relevância em relação aos objetivos propostos. 

3.1 Pacientes idosos 

3 .1.1 Variáveis sócio-demográficas 

Quadro 1 - Perfil de 20 pacientes idosos com câncer atendido no Hospital do 
Servidor Público Estadual- "Francisco Morato de Oliveira", segundo variáveis 
sócio-demográficas, São Paulo, Brasil, janeiro a março de 2001. 

Sexo Idade (anos) 
Masculino 1 O Média 

Feminino 

Escolaridade 
Primeiro grau completo 
Primeiro grau incompleto 
Segundo grau incompleto 
Terceiro grau completo 

3.1.2 Análise das variáveis. 

10 

2 
9 
4 
5 

Amplitude 
Média 
Amplitude 

Estado civil 
Casado 
Solteiro 
Viúvo 
Desquitado 
Divorciado 

67,1 
62-72 
68,6 
60-87 

11 
2 
4 
2 
1 

Os sujeitos do estudo (quadro 1) se apresentaram em proporções equivalentes, 

sendo 10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. A idade média foi de 67,1 anos 

para· os homens e de 68,6 para as mulheres. A escolaridade mais freqüente foi o 
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primeiro grau incompleto (9 sujeitos). Chama a atenção a presença de 5 pacientes 

idosos com terceiro grau completo. Em relação ao estado civil, o maior número de 

idosos era casado ( 11) e quatro eram viúvos. 

3.1.3 Discursos do Sujeito Coletivo- Pacientes idosos 

a reclamar. Eu 
acho muito bom e 
penso que eles estão 
no caminho certo. 

Eu acho muito bom. Aqui já tem um tratamento melhor 
e estou me sentindo bem. Eu estou achando importante. 
As primeiras quimio eu passei muito mal, vômito. 
Agora com esse tratamento eu acho que eles estão no 
caminho certo, fazendo o melhor pra gente. Eu não 
conseguia andar bem, sentar ... fiquei aqui internado, 
tomando remédio e bem tratado. Eu acho que dentro do 
que a medicina dispõe, eles aplicaram em mim esses 
recursos. Não tenho nenhuma queixa, tive muito 
sucesso, está tudo sobre controle. Não esperava melhor, 
porque sem o tratamento médico eu não estaria aqui. 
Estou contente porque quero sair dessa. Agora estou 

--~~~ 
sozinho e me sinto bem. 

Depende do 
procedimento médico. 

A cirurgia quando erradica, há possibilidade de resolver 
o problema totalmente e a pessoa não precisa de 
tratamento quimioterápico e radioterápico, eu acho que 
se toma mais fácil... Agora, quando a pessoa precisa de 
quimioterapia, esse tratamento está muito agressivo ao 
corpo humano, né?. Eu senti muito esse tratamento; tem 
diarréia, dor no reto, eu tive muito desconforto, isso 
mexe como da 



Idéia Central.- 2 :. 

Eu já participei, mas 
atualmente não. 

não participo 
atividade religiosa. 

Sim. Eu tenho meu centro. Eu faço pregação de casa em 
casa, tenho também as reuniões. Eu sou de freqüentar 
missa aos domingos, assim por diante. Já participei de 
diversas coisas, membro de jovens com Cristo, grupo de 

né. 

Atualmente eu não estou participando de nenhuma, mas 
eu tenho a minha fé lá na igreja dos irmãos. Agora eu 
não posso sair quase, mas eu já participei. De um tempo 
pra cá fui pensando primeiramente cuidar de mim, 
depois do próximo .. . Então a gente tem que estar bem 
com Deus, para poder cuidar do próximo. Está muito 
difícil mim ler letra miúda. 

'·. Iliscurs9do Sujeito:ÇóletiVo·-3·: . · 
·' -._·_'.'~:..- ' : . :·~·.< · -_~ _-"f<',. r.>; ~\.;: , ' -4:,->~ -·- ··.:·.:;;.::.\ ~ :;·,-•·:· -~ 

participo não. Não faço parte de nenhuma 
comunidade. Eu não sou de freqüentar, não sou assíduo. 
Eu sou meio divorciado, mas eu sou católico, eu já fui à 
igreja, eu acredito em Deus. Eu gosto de religião. 
Eventualmente eu recorro a um cristão. 

-,m~~~~~~~~~ 

Na hora do aperto. 

Fortalecimento, 
esperança e equiltbrio. 
A fé religiosa é tudo! 

Eu freqüento na hora do aperto. 

A religião é urna religação de nós com o alto, com o 
supremo. Quem tem fé em Deus sempre consegue 
alguma coisa! Quem não tem fé, não consegue nada. A 
fé religiosa faz com que a gente viva bem com a vida, 
com o pessoal, se fortaleça, tenha esperança, confiança, 
equilibrio, apego e um horizonte mais santo. Sem ela eu 
não estaria viva, só a fé me fez passar por quatro 
cirurgias em dois anos, quando todos achavam que eu 
não saia do hospital. Eu tenho fé num Deus, em Jesus, 
alguns santos também e eu peço que Deus de proteção e 
saúde a todos aqueles que estão em volta de mim. A fé 
remove montanhas. A é muito · rtante e eu 
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sou muito fervoroso. A gente precisa ter fé, força de 
vontade, nunca pode desanimar, pois a fé deixa viver 

TV~'''""· Eu acho a fé é tudo. 

Se eu não ver eu não Eu não acredito assim. .. Se eu não ver eu não acredito. 
acredito. 

Continua a mesma, 
porém, mudou a 
maneira de ser. 

Eu muitas 
dúvidas. Agora estou 
mais segura. 

A mesma coisa. Não houve mudança. Eu acredito que 
Deus está me ajudando. Eu sempre fui religiosa. Eu 
sempre tive uma fé em Deus muito grande, uma 
esperança e fui aprendendo e crescendo e nunca mais eu 
deixei. Eu nunca desviei os caminhos e nunca misturei 
religião com as coisas materiais. Ela (a fé) em primeiro 
lugar, depois aqui (o tratamento). Claro que eu não 
poderia deixar um ou o outro. Um está muito intrínseco 
com o outro. O que eu fuzia antigamente eu fuço a 
mesma coisa, quem sabe até com um pouco mais de 
emoção, situação dificil... pede mais ajuda... A minha 
maneira de ser é muito diferente 

Antes de ter a doença eu vivia muito constrangida, eu 
não tinha religião, não vivia bem, a minha fé era bem 
fraca. Depois que eu fiquei doente, vim me operar, eu 
acho que a minha fé cresceu, agora eu tenho religião. 
Mas eu acho que ainda tem de crescer mais. Antes eu 
tinha uma fé em Deus, mas não conhecia, eu tinha 
muitas dúvidas. Hoje é ao contrário, eu conheço muito 
bem a Bíblia, né, então a minha fé é diferente. Agora, eu 
estou mais garantida (risos), estou me dedicando, eu 
acredito que ter Deus ... resolve muito. Eu fui salvo, 

os médicos e minha família. 
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Ajuda e muito. A Pra quem tem fé, ajuda e muito. Nossa senhora! Ai se 
gente não pode não fosse! Ajuda a aceitar, a ter força pra enfrentar, pra 
esquecer da fé em deixar forte, porque a mente concentrada em alguma 
Deus. coisa sadia ela remove montanhas. Eu me apego muito 

Minha qualidade 
vida caiu muito. 

em Salmos e Pedro. No dia que estava vomitando 
sangue pelo nariz eu pedi a Deus e ali fiquei apavorado. 
É essa hora que a gente conhece que precisa dele pra 
sobreviver. Então a gente não pode esquecer. Você está 
aqui hoje, mas terá a sua partida, então você tem que 
aceitar e com ânimo, lutar até a hora de não poder mais. 
Se não fosse a fé, eu acho que a gente não conseguiria, 
porque só falar que Deus vai curar e ir a igreja, ao 
pastor - não vai resolver. Quem não tiver fé religiosa 
ainda que o câ.Rcer seja uma doença que quando tratada 
a tempo tem grande chance de ser curado, mas é uma 
doença que tem estigma ainda. Sem a fé em Deus a 
ente não é nada e não che a a lu ar nenhum. 

Mudou muita coisa. fiquei muito triste, muito 
deprimido. É uma doença que a gente fica naquela 
expectativa- será que o exame está bom? Será que não 
está? Eu tinha qualidade de vida muito boa. Eu andava 
pra todo canto, corria, batia papo, era alegre, tinha 
relação sexual quase diária... Eu era uma pessoa muito 
ativa. Tudo isso acabou. Minha qualidade de vida caiu 
muito. Eu ainda quero recuperar. A minha atividade é 
atualmente fazer crochê. Não posso mais sair sozinha, 
mas graças a Deus ainda estou conseguindo andar. Eu já 
tive de tudo na vida. Eu trabalhei desde os quinze anos 
sem interrupção e estou doente sem ganhar. Graças a 
Deus eu tenho cinco filhos e minha filha é um amor. 
Perdi tudo, não tenho mais ilusão. Não troco pelo que 
tenho hoje e ainda pretendo trabalhar. Eu tenho certeza 
que eu acarretei isso pra mim e Deus me deu uma 
rasteira pra eu saber que tenho que mudar muitas 
atitudes da minha vida em de 
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Não mudou nada. Eu Nada! Eu levo a vida normal. Sinto-me perfeitamente 
levo a vida normal. bem. Eu fui operado e voltei pra casa. Estou vivo, alegre 

e não entrego os pontos. Tem que continuar, nunca 
pensar negativo. Continuo indo ao hospital, aos 
tratamentos, então não mexeu com nada. A doença é a 
doença, a minha fé é a minha fé, o meu Deus é o meu 
Deus, né? 

No início eu fiquei 
triste. Agora eu penso 
mais em Deus. 

No principio foi muito triste. Eu fiquei meio revoltado e 
aborrecido. Então mudou em parte, mas nunca me 
deixei cair sobre o que possa acontecer. Eu superei tudo 
através da minha fé. Depois eu fui entendendo melhor. 
Minha pessoa melhorou bastante. Agora eu penso mais 
em Deus, sinto que estou mais perto dele, tenho mais 
humildade, mais paciência, mais compreensão, muito 
mais amor ao róximo. Eu levo a minha vida normal. 

7. Na sua opinião a religião pode ajudar a medicina no tratamento do 
l ~ ~~\:~ . • 1 ~.. ' \l : "'; "' ,: ·.~{·' • • '":" ' I ··.: ,{{,_ , ., ,, ,' { .' ' 

câí:J.cer? -. ·. · . '. ·:. .• .. ., ··· '; 

Idéia Central -I Discurso do Su'eito Coletivo -1 
A religião ajuda Pode! A religião ajuda muito o médico nesse campo e ao 
muito o médico. paciente pela sua própria fé. A religião ajuda à maneira 

de pensar, você fica mais humilde. O senhor tendo fé no 
médico, no tratamento e nas palavras que serão ditas, 
pensamento positivo, consegue melhor as coisas. Tem 
horas que a gente esta muito desanimada e se não se 
agarrar a Deus, vai se agarrar em quem? A mão do 
médico esta nas mãos de Deus, né? Quando a gente vai 
fazer uma cirurgia a gente reza e pede pra Deus .... 
palavras que dão alento pra gente aprender a enfrentar e 
adquirir força interna, força espiritual. Então quem tem 
fé sabe ue vai acontecer coisa boa e ue vai sarar. 

·~ ldéiaCentral-2'. ~\· .,~~).·,~-~~· ·ImcUJ'SO do su· . o Cólétivo -Z ·.~· ·· · :·:~~~ 
A religião pode A religião pode ajudar em tudo, mas isso não é só. 
ajudar em tudo, mas Depende de cada um. A pessoa precisa ter fé dentro de 
vai depender da fé de si, porque senão não adianta. A pessoa precisa entender, 
cada um. ir se mo I dando ara o futuro. 
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Não. 
estou 
tudo 

A gente procura de 
tudo. 

Já E a gente procura de tudo, né? Sempre pelo lado 
bom. Eu estou tomando ervas, ginseng, iodo, sal amargo, 
babosa, comprei comprimidos, não tem contra
indicações, não faz mal e está resolvendo .. . Eu estou me 
sentindo bem Um padre benzeu, espiritualistas vieram 
aqui e fiz algumas sessões de cura pelas mãos. O 
tratamento oficial eu não aconselho deixar. 

Tudo! Mas agora Tudo! Tudo o que se possa imaginar. O que era me 
apenas o tratamento falado que dava certo eu ia. Fui e achei que não era o 
médico. caminho que eu devia seguir. Apenas faço o meu 

tratamento médico. 

3.1.4 Análise dos Discursos do Sujeito Coletivo- Pacientes idosos 
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É importante conhecer a opinião do usuário que busca os serviços de saúde 

pública sobre o processo interventivo instituído. Neste sentido, a primeira pergunta 

colocada para os sujeitos idosos tenta resgatar o pensamento sobre o tratamento 

médico frente ao seu problema de saúde. Do material discursivo, três idéias centrais 

(I C) foram extraídas. 

A primeira IC se apresenta valorizando o seguinte aspecto: "Nada a 

reclamar. Eu acho muito bom e penso que eles estão no caminho certo". O Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC), se apresenta de forma clara e simples. O sujeito idoso 

com câncer afirma que atualmente o tratamento está melhor, e se sente mais animado 

e contente, embora no passado tenha sido acometido pelos efeitos indesejados da 

quimioterapia. O sujeito coletivo destaca que a internação hospitalar produziu bons 

frutos em seu estado de saúde. Chama a atenção a fala que aponta o resultado 

posit~vo dos recursos tecnológicos disponíveis dispensados para o seu tratamento. Há 

sinal de gratidão aos profissionais de saúde envolvidos quanto ao desempenho jurito 
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a situação problema. "Não tenho nenhuma queixa, tive muito sucesso. Não esperava 

melhor, porque sem o tratamento médico eu não estaria aqui". O interesse pela vida 

é notório. O discurso se apresenta de forma contundente na luta contra esse agravo 

"quero sair dessa". 

Já na segunda IC se faz presente a dúvida e a incerteza quanto ao futuro de 

sua saúde"Eu não tenho muita profundidade". A terapêutica passa a ser uma 

incógnita, porque o paciente desconhece de como o organismo vai responder à 

intervenção instituída. 

A rejeição aos procedimentos de quimioterapia e radioterapia é destacada na 

terceira IC "Depende do procedimento médico", e há no discurso a preferência para 

o procedimento cirúrgico. Isto é compressível do ponto de vista do paciente, pois é 

natural que um tratamento que possui inúmeros efeitos secundários seJa menos 

aceito, em detrimento de outro menos traumático e de menor duração. 

O fato de já ter participado ou estar participando de alguma atividade 

religiosa, foi a próxima indagação formulada aos idosos. O material coletado 

forneceu quatro IC. 

Na primeira IC "Sim, eu participo", o discurso destaca a importância das 

atividades religiosas. A participação do sujeito coletivo é pontuada em diversos 

movimentos, deixando claro que a sua atuação ainda continua forte. "Eu faço 

pregação de casa em casa, tenho também as reuniões. Já participei de diversas 

coisas". Em estudo longitudinal envolvendo a temática religião e envelhecimento, 

BLAZER e P ALMORE (1976) observaram que a maioria dos idosos estudada 

relatou altos níveis de atividade religiosa e atitudes positiva frente à religião. HALL 

( 1985) salienta que o maior contato do idoso com outras pessoas, especialmente no 

contexto religioso, pode ajudar a diminuir efetivamente a sua ansiedade e a alienação 

e dessa maneira, melhorando a qualidade de vida no envelhecimento. 

Na segunda IC "Eu já participei, mas atualmente não" o discurso aponta um 

sujeito coletivo que já esteve envolvido com atividades religiosas, porém, no 

momento devido às limitações fisicas, há impedimento para a sua atuação, embora fé 

ainda permaneça. "Agora eu não posso sair quase, mas eu já participei''. As pessoas 

idosaS experienciam maiores limitações funcionais e neste sentido têm menor 
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probabilidade de engajamento nas várias atividades da igreja (AINLAY et al. 1992), 

embora a atividade religiosa pessoal não cesse com o avançar da idade, há somente 

um desengajamento parcial das atividades religiosas organizadas (AINLA Y e 

SMITH 1984). Neste sentido, LEVIN (1988) observou que o envolvimento religioso 

não organizado foi o mais encontrado entre as pessoas idosas e que é importante para 

o seu estado de saúde. Estes estudos sugerem que as pessoas idosas, devido a 

problemas de saúde mantêm um envolvimento mais íntimo com o sagrado, sendo em 

seu próprio lar ou na igreja, que pode ser por meio da leitura da Bíblia, da oração, ou 

de outro método religioso. 

Por outro lado, na terceira IC se destaca a expressão "Eu não participo de 

atividade religiosa". Na fala do coletivo está presente o não envolvimento com 

atividades religiosas. Eventualmente, em caso de necessidade, recorre a um momento 

de busca interior, para o seu fortalecimento. Neste discurso o sujeito tenta levar as 

coisas com certa tranqüilidade, apesar de não participar de movimentos religiosos 

afirma que religião ainda faz parte de sua vida. 

Em contraste com a primeira e a segunda I C, porém, mais próximo da terceira 

IC, a quarta IC aparece com o tema "Na hora do aperto". Este discurso mostra um 

fato pitoresco que pode estar presente na vida de inúmeros indivíduos que enfrentam 

situações de ameaça ou de rompimento com a vida, que é a busca do transcendental 

quando os recursos terrestres findam. Nesse momento muitas pessoas que até então 

nunca procuraram por ajuda religiosa, ou por algo que lhes desse conforto para o 

enfrentamen.to de um agravo, saem em busca deste reforço. Assim, passa a ser o 

momento da busca da essencialidade em sinergismo com a terapia instituída, algo a 

mais do qup a medicina pode oferecer, pois o momento é de muita desesperança. 

KRAUSE et al. (2001) relataram em estudo sobre apoio social baseado na igreja e no 

enfrentamento, que é mais provável que as pessoas utilizem a questão religiosa como 

enfrentamento, quando tempos difíceis surgirem e se obtiverem apoio sentimental de 

seu pastor, e especialmente se eles receberem suporte espiritual dos membros de sua 

tgreJa. 
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O que a fé religiosa significa na vida do paciente idoso com câncer? Frente a 

esta questão duas I C se apresentam. 

A primeira IC aparece inserida no seguinte pensamento: "fortalecimento, 

esperança e equilíbrio. A fé religiosa é tudof'. O discurso do sujeito prima pela 

ligação humana com o senhor Deus. "A religião é uma religação de nós com o alto, 

com o supremo". Um estudo qualitativo que buscou descrever como as mulheres 

recém diagnosticadas com câncer de mama viviam, destaca que uma parcela 

encontrou apoio em suas crenças religiosas e as crenças as capacitavam para 

continuar vivendo com a doença: "I believe there is something between heaven and 

earth, something that directs, and maybe that is the reason to keep holding on" 

(LANDMARK. et ai. 2001 ). A importância da crença e das atividades religiosas na 

vida de muitas idosas também é destacada por MULL et ai. (1987). O discurso do 

sujeito coletivo sugere que há uma força que impulsiona o idoso a lutar pela vida e 

esta força interior parece advir de suas crenças em Deus "Sem ela eu não estaria 

viva .... ". 

O discurso do sujeito coletivo também evidencia que quem tem fé religiosa se 

sente mais bem preparado e forte para lutar contra as adversidades da vida. "A fé 

religiosa faz com que a gente viva bem com a vida, com o pessoal, se fortaleça e 

tenha um horizonte mais santo". O sujeito coletivo também destaca que somente a fé 

foi capaz de encorajá-lo a enfrentar várias intervenções cirúrgicas. A fàla do coletivo 

é contundente quanto à importância da religião como a entidade que promove o 

indivíduo a ser perseverante e esperançoso. BEARON e KOENIG (1990) relataram 

que a crença religiosa estava profundamente entrelaçada com os pacientes idosos em 

relação aos sintomas fisicos e a sua saúde. Uma pesquisa desenvolvida por 

GONÇALVES (2000), cujo objetivo foi investigar se a religiosidade seria 

considerada um fator de proteção contra a depressão em pacientes com diagnóstico 

de câncer de mama antes e após a cirurgia, revelou que para os pacientes em pós

operatório houve uma associação estatisticamente significativa sugerindo que a 

religiosidade atuou como fator de proteção para as pacientes contra os transtornos 

depressivos. Paralelamente, LEVIN e V ANDERPOOL ( 1987), em um estudo de 

revisão no qual questionaram se o freqüente comparecimento aos serviços religiosos 

realmente conduz a uma melhor saúde, concluíram que parece claro que esta prática 
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é um fator de proteção aos resultados negativos de muitas doenças. KUNE et al. 

(1993) encontraram a religiosidade como sendo um fator de proteção para o câncer 

de cólon e reto. ELLISON (1991) relatou que os indivíduos que possuíam grande fé 

religiosa apresentavam altos níveis de satisfação de vida, grande felicidade pessoal e 

menos conseqüências psicossociais negativas de eventos traumáticos na vida. 

LAR.SON e KOENIG (2000) em artigo publicado, com o tema - Deus, saúde e a 

função da espiritualidade em cuidados médicos, relataram que para os pacientes que 

consideram a religião como sendo importante em suas vidas, os médicos deveriam 

encontrar um caminho para ajudá-los, como por exemplo, referi-los a um capelão ou 

ao seu clero. Os resultados do presente estudo estão em concordância com estes 

dados da Literatura e revelam que o sujeito coletivo encontra· na fé e na religião uma 

fonte de "vontade", "esperança", "confiança" e "equilíbrio" que transcende 

qualquer tratamento e que o "deixa viver mais um pouco". 

A força deste discurso é tão contundente que leva o sujeito coletivo a afirmar 

que os indivíduos descrentes apresentam dificuldades em vencer e se realizar na vida. 

"Quem não tem fé, não consegue nada". OSLER (1910) já no início do século XX 

registrou em uma publicação com título - the faith that heals, que nada na vida é 

mais importante que a fé. Quase cem anos depois DUGGLEBY (2000) relata que os 

pacientes idosos com câncer mantêm a esperança por que buscam significado e 

confiança em um ser superior. A manutenção da esperança é importante para 

suportar o sofrimento. Para um paciente a vida sem esperança foi assim destacada 

"without hope, you don't care for nothing". 

Quão relevante se torna à fé no momento de uma cirurgia? É natural que o 

paciente se agarre e se volva para Deus, por meio das orações. "Só a fé me fez passar 

por quatro cirurgias em dois anos". KOENIG (2000b) descreve que a crença e as 

práticas religiosas se tornam particularmente importantes para as pessoas quando eles 

se tornam fisicamente doentes e procuram enfrentar o estresse de um procedimento 

cirúrgico e a dificuldade do processo da reabilitação que algumas vezes se segue. 

Muitos pacientes vêem na fé um remédio muito poderoso para o seu 

restabelecimento (RlSBERG et al. 1996). 

Opostamente, na segunda IC "Se eu não ver eu não acredito", aparece um 

disct.Írso com forte apelo do ver para crer. O discurso é inflexível e o espaço para a 
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presença do sagrado, no sentido de buscar o conforto e a devida impulsão para a luta, 

parece remota. A dúvida religiosa tende a desgastar os sentimentos de bem-estar 

psicológico (KRAUSE et al 1999). 

Na perspectiva do paciente idoso, este estudo buscou entender como era a fé 

religiosa antes da doença e como está agora. Na fala do Sujeito coletivo duas IC são 

destacadas. 

Na primeira IC se destaca a expressão "Continua a mesma, porém mudou a 

maneira de ser". É interessante que tal afirmação seja emitida pelo sujeito coletivo. 

Embora no discurso esteja de forma contundente que não houve mudança, há a 

presença de afirmações como "O que eu fazia antigamente eu faço a mesma coisa, 

quem sabe até com um pouco mais de emoção, situação difici/ ... pede mais ajuda". 

Isto aponta para uma fé de crescimento e de busca qualitativa, embora em sua 

essência o quantitativo tenha sido afirmado pelo coletivo que permaneceu inalterado. 

A fé e a esperança são instrumentos sempre presentes no discurso apontados como 

norteadores de vida. A presença de Deus é também mais invocada no dia a dia. Para 

este sujeito coletivo a fé e o tratamento são parceiros íntimos e a sinergia é positiva 

para enfrentar o problema de saúde. 

O Discurso coletivo, embora transpareça uma fé inalterada, há destaque nas 

expressões de mudanças. "A minha maneira de ser é muito diferente agora". Uma 

doença que tem o estigma de diagnóstico de uma "sentença de morte" pode deixar o 

individuo mais vulnerável. Pessoas com forte fé religiosa podem redefinir eventos 

potencialmente negativos em sua vida em termos de religiosidade, como uma 

oportunidade de crescimento espiritual ou como parte de um plano divino mais 

amplo (ELLISON 1991 ). 

Na segunda IC "Eu tinha muitas dúvidas. Agora eu estou mais segura" o 

discurso revela que a fé se fortalece após o sujeito passar por situações dificeis, que 

envolveram ameaças a sua vida. "Depois que eu fiquei doente, vim me operar, eu 

acho que a minha fé cresceu". A partir deste momento houve a necessidade de 

buscar mais a fé. O livro sagrado era minimante conhecido. Deus inicialmente 

possuía pouco espaço na vida do coletivo. "Antes eu tinha uma fé em Deus, mas não 

conheCia, eu tinha muitas dúvidas. Hoje, eu conheço muito bem a Bíblia, então a 
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minha fé é diferente". O discurso deixa a entender que o aprofundamento da palavra 

sagrada forneceu maturidade ao coletivo idoso. A Fé é o cimento que liga o homem 

ao homem em toda a relação com a vida (OSLER 1910). É preciso acreditar, ter fé 

em algo transcendente que seja capaz de completar as ansiedades individuais e 

sociais (BASSINI 2000). RISBERG et ai. ( 1996), ao estudar a cura espiritual em 642 

pacientes noruegueses hospitalizados com câncer num estudo multicentro, afirmaram 

que 139 (23%) relataram uma intensificação da fé religiosa depois do diagnóstico do 

câncer. Segundo FERRELL et ai. ( 1998) ao investigarem a qualidade de vida em 21 

mulheres que sobreviveram ao câncer de mama, com a temática bem-estar espiritual: 

suporte e espiritualidade produziram inúmeros pensamentos positivos, dentre eles" ... 

My beliefs have grown stronger ... Ever since I was diagnosed with cancer there's 

always been negative thoughts as well as positive thoughts. With the help of God. 

I've tried to tum the negative into the positive". 

Outro ponto foi lembrado no discurso coletivo. "Antes de ter a doença eu não 

tinha religião, agora eu tenho religião". Aqui o discurso se afirma na importância de 

algo mais profundo, que possa dar fortalecimento e sustentar uma longa caminhada 

com a doença. Com a sua experiência de vida o idoso descobre que após o 

diagnóstico da doença ele não é marcado para a morte certa, mas pode recomeçar 

uma nova experiência que transcende tudo o que já viveu e que certamente o enche 

de esperança 

A próxima pergunta aplicada ao sujeito idoso foi se a fé religiosa ajudava a 

enfrentar a doença. Somente uma IC foi obtida. 

O material extraído do discurso apontou a seguinte IC: "Ajuda e muito. A 

gente não pode esquecer da fé em Deus". O Discurso do sujeito, indica o quão 

importante se apresenta a fé em sua vida. A fé tem relevância para o fortalecimento 

interior e pensamento positivo. "Ajuda a aceitar, a ter força pra enfrentar, pra 

deixar forte, porque a mente concentrada em alguma coisa sadia ela remove 

montanhas". Estudo realizado por HALSTEAD e FERNSLER (1994) para avaliar 

estratégias de enfrentamento e efetividade em pacientes com câncer que sobrevive 

por longo tempo evidenciou que rezar, ou ter confiança em Deus foi identificado 

como 'uso freqüente e muito útil para 67,8% dos sujeitos do estudo. Segundo os 
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participantes do estudo, as estratégias espirituais de enfrentamento foram usadas 

freqüentemente porque os ajudava. Atitudes e crenças sobre a fé, a cura e a oração 

em pacientes hospitalizados em estudo realizado por KING e BUSHWICK (1994), 

destacou que 98% dos respondentes disseram que acreditavam em Deus e 58% 

tinham uma crença religiosa muito grande. Similarmente NORUM et ai. (2000) 

observou que entre os pacientes com câncer avançado 85% afirmaram que 

acreditavam em Deus. A pesquisa também evidenciou que ser religioso foi 

considerado pelos pacientes como potencialmente útil frente aos dilemas relativos à 

qualidade e o significado de vida. Estes dados remetem para o comentário de 

LARSON e KOENIG (2000) de que todos os médicos deveriam reconhecer a 

relevância clínica e a importância da espiritualidade e da religião na vida de muitos 

pacientes. 

Em situações de risco, onde o medo e o desespero se instalam na vida das 

pessoas, a fé em Deus aliada ao tratamento médico pode redirecionar as suas vidas. 

KOENIG (1999a) ao ser indagado sobre como a fé religiosa ajuda as pessoas 

doentes, afirmou que os relatos dos pacientes sugerem que a fé dá ao sofrimento um 

significado e objetivo, ou promove um senso de controle que estimula a recuperação. 

Desta forma, neste momento de grande ansiedade, a fé religiosa pode ser o grande 

suporte, é ela que propicia ao indivíduo o necessário conforto e o encoraja a lutar 

pela vida. "No dia que estava vomitando sangue pelo nariz eu pedi a Deus e ali 

fiquei apavorado. É essa hora que a gente conhece que precisa dele pra sobreviver". 

O homem que sempre buscou uma razão para existência de Deus descobre que a 

racionalidade não o ajuda e que além dos fenômenos fisicos pode encontrar uma 

razão e uma força que podem mantê-lo e ajudá-lo a encontrar mais vida porque 

reascende a sua fé em Deus. TAYLOR e OUTLA W (2002) relatam que as pessoas 

com câncer utilizam a oração com uma forma pessoal de comunicação envolvendo a 

transcendência, para o bem-estar fisico, emocional e espiritual frente a angústia 

provocada pela doença. MERA VIGLIA (2002) num estudo transversal em que 

pesquisou um instrumento para avaliar as atividades, experiências e atitudes de 32 

pacientes adultos com câncer em relação a oração, encontrou que a oração pode 

minorar o efeito fisico e emocional para o câncer. As respostas dos participantes 
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sobre as atitudes, em relação a uma subescala elaborada, evidenciaram a importância 

da oração como uma expressão do espírito humano em conexão com Deus. 

É fato que o paciente ao longo de sua vida sofre mudanças, de tempos em 

tempos, por limitações da própria enfermidade. Assim, o questionamento "o que tem 

mudado em sua vida desde o momento que soube que estava doente", destaca três 

IC. 

Frente a primeira IC "minha qualidade de vida caiu muito" o discurso 

coletivo realça a presença de um quadro de aborrecimento, onde a dúvida é um fato 

cotidiano. O discurso destaca que a presença de uma vida ativa e de qualidade estava 

presente na vida do idoso antes da doença. A felicidade é uma conquista de todo ser 

humano. Este processo pode ocorrer mediante várias situações concretas, tais como: 

ter uma atividade fisica, ter um bom relacionamento, ser independente fisicamente, 

dentre vários outros conforme evidenciado no discurso, "Eu andava pra todo canto, 

corria, batia papo, era alegre, tinha relação sexual quase diária... Eu era uma 

pessoa muito ativa". Apesar da limitação fisica, o sujeito coletivo até então agradece 

a Deus porque ainda consegue se locomover. Certas doenças mudam totalmente ou 

parcialmente a vida das pessoas. No caso do câncer pode provocar alterações radicais 

de comportamento e de atuação frente a um futuro incerto e nada tranqüilo. O ter na 

vida do coletivo, passa ser questionado e uma nova postura é assumida "Perdi tudo, 

não tenho mais ilusão. Não troco pelo que tenho hoje e ainda pretendo trabalhar". É 

interessante que este sujeito coletivo, apesar dos problemas gerados pela doença, 

ainda é otimista Em vários pontos de seu discurso ele atribui esta esperança a Deus: 

"Graças a Deus". Segundo VASSÃO (1997), a enfermidade seja ela causada por um 

acidente ou qualquer alteração fisica, provoca no homem uma surpresa desagradável, 

arrancando-o de seu ritmo normal de vida, interrompendo seus planos, confundindo 

seus alvos, desestabilizando sua situação financeira e sua família. 

Opostamente a primeira IC, a segunda IC se afirma de forma contundente, 

"Não mudou nada. Eu levo a vida normal". A fala do coletivo evidencia que a 

doença passa a ser um obstáculo que deve ser enfrentado com certa naturalidade, já 

que a vida continua. Os procedimentos médicos são respeitados e seguidos tendo 

como base a fé e um Deus, sendo a esperança uma grande aliada 
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A terceira IC "No início eu fiquei triste. Agora eu penso mais em Deus" se 

inicia num discurso inicialmente desalentador, seguido de etapas positivas e de maior 

fortalecimento. Neste discurso é realçada a importância da atitude pessoal, fazendo 

com que a vida seja encarada de maneira diferente, ou seja, com mansidão e amor 

mútuo. O crescimento na fé por meio da busca de Deus é caracterizado na fala do 

coletivo como sendo fator saliente no enfrentamento da doença. "Eu superei tudo 

através da minha fé. Agora eu penso mais em Deus, tenho mais humildade, mais 

paciência, mais compreensão, muito mais amor ao próximo". A doença pode atuar 

como um sinal luminoso surgindo de maneira inesperada na trajetória muitas vezes 

tortuosa que cada um constrói, podendo ser entendido como um sinal de alerta para 

que o individuo possa reavaliar a sua vida, suas atitudes, comportamentos, valores, o 

modo como se relaciona consigo e com os outros (RZESNIK e DALL 'AGNOLL 

2000). Características semelhantes foram observadas por KOENIG et al. (1998b) 

num estudo sobre a questão religiosa como estratégia de enfrentamento e o padrão de 

saúde em 577 pacientes com 55 anos e em tratamento hospitalar. Os autores 

relataram que as atividades religiosas positivas para o enfrentamento apresentaram 

tendências de associação com menos sintomas de depressão e com melhor qualidade 

de vida. A maioria dos métodos religiosos de enfrentamento está relacionado a um 

maior crescimento pessoal frente ao estresse referido e ao total cooperativismo. Estas 

correlações foram mais acentuadas do que as observadas em pacientes que não 

usaram a religião como enfrentamento do problema. 

Uma outra questão abordada foi quanto à possibilidade da religião poder 

ajudar a medicina no tratamento do câncer. Duas IC derivaram. 

Na primeira I C, "A religião ajuda muito o médico", o coletivo afirma que 

religião assume papel importante na vida. "A religião ajuda à maneira de pensar, 

você fica mais humilde " Outra afirmação vem sugerir que o trabalho do médico é 

guiado por Deus, "A mão do médico está nas mãos de Deus". Estudo recente 

realizado entre 1033 pessoas com mais de 18 anos no sudeste dos EUA, em relação à 

temática crença religiosa, cura, espiritualidade e fé, mostrou que 80% acreditam que 

Deus age pelas mãos dos médicos. Muitos vêem os médicos como um instrumento 

de DeÜs, mas por razões desconhecidas, não como um intercessor (MANSFIELD et 
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al2002). O discurso coletivo destaca ainda que tanto o médico como o paciente que 

se apegam a Deus, podem conseguir bons resultados pelo encorajamento e pelo 

conforto que a religião pode propiciar. Um recente estudo desenvolvido nos EUA por 

MANSFIELD et ai (2002) destacou três importantes razões para incluir a 

espiritualidade no modelo biopsicossocial. A primeira é que muitas pessoas 

acreditam que Deus age por intermédio dos médicos. A segunda é que eles também 

acreditam que Deus é mais importante que a habilidade do próprio médico e a 

terceira é que a maioria dos pacientes quer discutir as questões espirituais quando são 

acometidos por doenças sérias ou quando estão chateados. 

Próximo ao pensamento emitido pelo coletivo na primeira IC, a segunda IC 

"A religião pode ajudar em tudo, mas vai depender da fé de cada um" destaca-se por 

apresentar uma complementação diferencial. O que chama a atenção no discurso é 

que a religião aparece como uma entidade de fortalecimento à medicina. A diferença 

em relação à primeira IC é que na segunda a religião pode complementar a 

terapêutica instituída. Há uma força que resulta de vários procedimentos e que vão 

atuar conjuntamente para o beneficio do paciente. "A religião pode ajudar em tudo 

... Depende de cada um. A pessoa precisa ter fé dentro de si, porque senão não 

adianta". Para muitas pessoas a oração pode complementar os cuidados médicos, ao 

invés de competir com ele (BEARON e KOENIG 1990). De certa forma a religião 

pode ser considerada como uma forma de terapia complementar ou suplementar. No 

auge das descobertas científicas e do progresso da medicina, os médicos e seus 

pacientes estão mais abertos em direção às formas alternativas e complementares da 

medicina (ROSNER 2001). 

Na vida de um paciente com câncer, a busca por terapias alternativas ocorre 

com certa freqüência. Assim, a última pergunta colocada para este sujeito, é se ele já 

recorreu a um tratamento complementar para a sua doença Três IC foram detectadas. 

A negação aparece logo na primeira IC "Não. Por enquanto estou 

acompanhando tudo o que os médicos falam". O discurso se apresenta de forma 

aderente ao procedimento médico acordado e as orientações parecem ser seguidas 

com seriedade. Estudo desenvolvido por RODRIGUES et ai (1991) com o objetivo 

de identificar alguns aspectos das crenças e dos sentimentos dos pacientes portadores 
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de câncer sobre sua doença e tratamento, evidenciaram que a maioria dos pacientes 

60% relatou que fazia somente o tratamento prescrito pelo médico e não utilizaram 

outros tipos de tratamento. 

Por outro lado, a afirmação "A gente procura de tudo " emerge na segunda 

IC. Neste discurso a fala do coletivo aponta para a busca de qualquer produto 

recomendado. É forte a procura pelo transcendental, benzimento, cura pelas mãos, 

etc, embora o tratamento oficial não deva ser abandonado. " ... mas o tratamento 

oficial eu não aconselho deixar". Em um grupo de 480 pacientes com diagnóstico de 

câncer de mama o uso da medicina alternativa foi comum e eles a iniciaram logo 

após o diagnóstico inicial do câncer (BURSTEIN et ai. 1999). Para muitos pacientes 

o experimentar da modalidade medicina alternativa e complementar, pode ser devido 

à falta de esperança e a incerteza de que haja resposta da terapia convencional; ou 

simplesmente uma tentativa de participar no processo de cura, ou o desejo da família, 

curiosidade, ou porque acha que estará mais saudável, ou pelo medo dos efeitos 

adversos (VERHOEF et ai. 1999). Similarmente ROSNER (200 1) descreveu que o 

medo, os efeitos adversos, as experiências negativas prévias e o desejo por parte do 

paciente por mais cuidados de apoio são outras razões apontadas. Outro autor afirma 

que a urgência que muitos pacientes e familiares sentem em procurar qualquer 

beneficio em potencial ou uma opção de tratamento esperançoso leva muitos 

pacientes a tentar qualquer promessa de tratamento que é oferecido (MASSIE et ai 

2001). 

Em relação à terceira IC "Tudo! Mas agora apenas o tratamento médico", o 

discurso coletivo se apresenta em duas conotações. A primeira vem fortalecida por 

um momento permeado pelo medo da perda da vida. O discurso coletivo indica que 

há um certo temor do sujeito idoso, e nessa hora tudo é bem-vindo, já que a 

esperança na medicina ortodoxa era imperceptível e sombria. "Tudo o que se possa 

imaginar. O que era me falado que dava certo eu ia". Por que os pacientes com 

câncer usam terapias complementares não oficiais? Um estudo transversal 

multicêntrico realizado na Noruega por RISBERG et ai. (1997) registrou que em 

tomo de 25% dos sujeitos do estudo sentiram forte pressão dos parentes e amigos 

para utilizarem tal terapia. Em um outro levantamento, objetivando avaliar o uso de 

terapias complementares, WYATT et ai. (1999) encontraram aproximadamente 33% 
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dos pacientes idosos com câncer utilizando-se da terapia alternativa. Paralelamente 

MÜNSTEDT et al. ( 1996) encontraram 38,8% das entrevistadas com tumores 

malignos utilizando a terapia não convencional. Estes pacientes eram aqueles que 

haviam sofrido com a terapia convencional, que se sentiram nervosas ou 

emocionalmente instáveis, que tinham tido pouca fé em seus médicos e que tinham 

mais predileção por métodos não convencionais. LIPPERT et al. (1999) somando a 

isto, destaca que 42,6% dos pacientes em tratamento de câncer de próstata localizado 

faziam uso da medicina alternativa. As três terapias mais comumente utilizadas 

foram: vitaminas, oração ou práticas religiosas e medicamentos fitoterápicos. Já a 

segunda fase do discurso coletivo, com novo direcionamento e cheio de esperança, 

buscou-se um melhor seguimento da terapia prescrita. "Apenas faço o meu 

tratamento médico ". 

3.2 Profissionais de saúde- Médicos 

3.2.1 Variáveis sócio-demográficas 

Quadro 2 - Perfil de 20 médicos do Hospital do Servidor Público Estadual -
"Francisco Morato de Oliveira", segundo variáveis sócio-demográficas, São 
Paulo, Brasil, janeiro a março de 2001. 

Sexo 
Feminino 8 

Masculino 12 

Pós-Graduação StrictuSensu 
Mestrado em andamento 4 
Mestrado completo 2 
Doutorado 3 
Não posui 11 

Idade (anos) 
Média 
Amplitude 
Média 
Amplitude 

Estado civil 

40,9 
27-61 
50,1 
36-87 

Casado 11 
Solteiro 6 
Divorciado 3 
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3.2.2 Análise das variáveis 

Conforme as variáveis sócio-demográficas (quadro 2), a maioria (12) dos 

pesquisados pertencia ao sexo masculino. A idade média para os médicos foi de 50,1 

anos, enquanto que para as médicas foi de 40,9. Todos os entrevistados possuíam 

curso de especialização na área específica. Quanto a pós-graduação Strictu Sensu, 9 

médicos possuíam tal titulação ou esta estava em andamento. Em relação ao estado 

civil, mais da metade (11) era casado. 

3.2.3 Discursos do Sujeito Coletivo- Médicos 

coisa que 
conforta, que ajuda e 
que norteia a núnha 
atividade. 

religiosa é muito importante, é o meu 
sustentáculo. Ela norteia a núnha atividade e me dá 
equihbrio. Eu acho que o cristianismo, essa questão da 
fé numa filosofia de vida é uma coisa que conforta, que 
me ajuda. Tendo fé, você pode transmitir alguma coisa, 
dar um sentido e segurança para os pacientes. Se você 
não tem fé, não acredita em nada, acaba não tendo 
condições de transmitir nada disso. Eu acho que 
acreditar em alguma coisa alem do que a gente 
consegue comprovar cientificamente é uma coisa 
importante. Na oncologia a gente não tem explicação 
científica para muitas coisas. Os conhecimentos 
científicos vão até um determinado ponto. Então você 
ter uma perspectiva de alguma coisa além do que a 
gente está vivendo é uma coisa importante para estar 
passando para o paciente. A gente luta com muita 
tristeza, você vê muita desgraça, não só do paciente mas 
todo o contexto familiar. Assim, se não tiver a fé, você 
não entende o porque daquilo. Só a fé mesmo, a que 
está em Deus, é que tem um caminho, um outro lado 
para a pessoa poder superar isto tudo. O ser humano é 
composto de concreto e de abstrato e que tem estar em 
equihbrio. Esse equihbrio do abstrato é dado por 
qualquer religião, porque o Deus é único. A núnha 
fonnação religiosa faz com que eu tenha uma visão 
diferente. Eu acho que um pouco menos técnica, lógico, 
sem deixar de lado o técnico. A fé me 



acompanha em todos os momentos. Não só no trabalho 
como fora do traba1ho. Eu trabalho dentro dos 

=~~~~~~da minha fé. 

~~!=~~~i8ud~iii~ii8~~~~~ 
A fé não interfere. O A fé religiosa tem relativamente pouca importância, 
trabalho é baseado em significa quase nada ou absolutamente nada. O meu 
atividade científica. trabalho é mais baseado na formação científica do que 

Presença 
espiritualidade, 
religião 
específicamente. 

propriamente nos problemas de religiosidade, de fé. Eu 
não trato mais um com fé ou sem fé, é tudo igual, não 
tem interferência nenhuma no trabalho. 

da Eu acredito em alguma coisa muito forte, talvez seja 
não Deus. Eu acho que essa crença me ajuda a manter 

animada, porque eu tenho muito animo pro trabalho. Eu 
acho que a gente fica com uma garra, uma vontade 
muito grande de traba1har, de fazer as coisas. Eu atribuo 
esse animo a alguma espiritualidade, mas não religião 
específica, não uma fé religiosa. Eu acredito que o bem
estar espiritual de alguma forma influi na minha relação 
com o paciente. A gente trabalha numa área muita 
critica. Então eu acho que de alguma forma eu tenho 
que ter uma ajuda a mais que só a minha habilidade, 
meu conhecimento. 

~~m 

Eu sou atéia. Só isso! Eu não tenho fé religiosa. 

A fé sustenta o A fé religiosa é uma sustentação, e é um dos principais 
paciente. Ajuda a motivos de vida do paciente idoso com câncer. É o que 
encarar melhor a se torna mais importante, até mais importante do que a 
doença, dá motivação presença do médico, de um familiar e até da medicação. 
para o tratamento e Quando o paciente tem uma fé religiosa, uma 
mantém a esperança. espiritualidade, que desenvolve alguma coisa além do 

habitual, ele consegue tolerar me1hor, encarar com mais 
serenidade a própria dor, a própria doença e algumas 
situações e ter animo para ir a luta, persistir e acreditar 
no tratamento. Eu acho esse é o lado . Mas 
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também existe um lado negativo de pessoas que 
acreditam que somente a fé poderá curá-los e 
abandonam o tratamento. Eu acho que a fé religiosa 
fàvorece o tratamento e vão atuar como fàtores 
coadjuvantes, indispensáveis no processo. A pessoa que 
aceita tem duas conotações: aceita a situação e batalha 
por ela e aceita a situação e se deprimi. Tem gente que 
pra se esclarecer se acalma e tem gente que se embute 
nos seus preconceitos e morre ali sufocado. Paciente 
que tem Deus tem uma direção, uma postura. O que não 
tem fica muito perdido, batendo a cabeça na parede. 
Com o paciente religioso, fica fácil poder conversar 
alguma coisa da doença, dos sinais, da sensação de 
abandono. Quando a gente consegue saber sobre essa 
crença, eu acho que ajuda o contato, pois todo aquele 
que acredita em alguém quer viver e ser tratado. O 
paciente com câncer avançado, nessa hora tudo vale 
porque é algo a mais para ajudar, do que simplesmente a 
tecnologia, o conhecimento, a habilidade. A ciência 
aplica os seus conhecimentos e resta um pouco de fé, de 
esperança para o doente e que ele consiga uma 
qualidade de vida, uma sobrevida satisfatória se 
apegando a fé religiosa. Enquanto você mantém a 
esperança, você tem motivação para o tratamento e 
participa ativamente dele. Isto tem importância grande, 
até porque muitas vezes isso melhora. O sujeito se sente 
mais forte e ajuda principalmente nesse tipo de doença 
terminal. O câncer inicial, só a ciência talvez de conta 
do recado, mas quando a coisa complica, então você se 
socorre de outras coisas inclusive a religião, por que 
não? Eu diria que não só a fé religiosa, mas a pessoa 
tendo bom coração, boa índole, tendo amor, né? E com 
isso ela pode mesmo ajudar a si próprio e também 
ajudar ao próximo. Então essa fé, esse amor, isso que a 
pessoa transmite, que a pessoa irradia, ajuda e cresce a 
si mesmo. O tratamento de câncer é muito dificil, tem 
muito efeito colateral. Por ser um tratamento agressivo e 
pelo ser humano enfrentar situações tão adversas, quem 
tem fé consegue se fortalecer interiormente de forma a 
superar esse período de dificuldades. Eu acho que é 
muito importante você se apegar numa fé, crer em 
alguma coisa superior aos nossos limites seja ela que 
nome a gente acabe dando e que possa trazer uma 
esperança de cura que é o objetivo do tratamento 
oncológico. A gente percebe nos pacientes oncológicos 
que há uma extrema carência. Quando da notícia eles se 
desarmam, eles ficam totalmente depressivos. Isso é 
natural diante do d" óstico. A fé reli iosa serviria 
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para manter um apoio muito importante moral e também 
a confiança no médico. Eu acho muito importante para o 
doente. A fé não só como numa situação de 
agravamento da doença, de uma doença de alta 
gravidade, prognóstico em geral ruim, ajuda a suportar 
todos os sofrimentos que a vida oferece. Então é 
importante que se o médico ou a ciência não conseguir 
controlar a sua doença, ele terá uma vida em outros 
planos, de acordo com a sua fé pessoal. Eles têm as 
crenças deles e elas devem ser respeitadas, fazem parte 
como verdadeiras, fazem parte do espiritual deles. Na 
grande maioria eu acho que talvez pela educação, os 
outros tempos que viveram, os idosos são mais 
fervorosos, tem um maior grau de aceitação da doença e 
encaram a morte mais üilamente. 

suportar a Não acho que alteraria a evolução da moléstia, mas 
mas não ajuda um pouquinho a suportar a moléstia, mas não 

altera a 

Eu não recomendo, Eu não recomendo. Eu costumo lembrar sobre o 
mas incentivo e apoio aspecto, a fé. Se ele quiser, se manifestar alguma 
integralmente. vontade de ter atividade religiosa será apoiado 

integralmente. Se não, também será apoiado e 
respeitado integralmente. Nunca eu tentaria, forçaria pra 
aceitar ou não aceitar a religião. Eu tenho o hábito de 
avaliar como cada um já traz no decorrer de sua vida. 
Cada um tem a sua religião e tem que se apegar naquilo 
que acredita. V ai ser muito importante na recuperação, 
no convívio com a sociedade. Eu acho que qualquer 
pessoa que tiver uma religião, que praticar uma religião, 
oração, leitura, que participar de grupos de trabalhos, eu 
acredito muito na terapia ocupacional e que venham 
acompanhadas de coisas - "cabeça vazia, oficina do 
diabo". Então se você tem oportunidade de ficar ligada a 
alguma coisa, só acrescenta em todos os sentidos, pois é 
muito melhor do que ficar excluído em casa. Eu 
incentivo. Você esta com dificuldade de ler a Bíblia e 
você de ler está bom. Então você 
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não mantém a sua atividade, se é uma coisa que você 
gosta? Eu acho que desde que o paciente tenha 
condições fisicas pra isto e queira eu não vejo problema 
nenhum. Uma atividade religiosa poderá trazer uma 
emergia positiva, alguma esperança e beneficio maior 
para ele, no sentido de reforçar a crença no tratamento e 
a crença de que ele pode melhorar. O que a gente 
percebe é que as pessoas que acreditam em algo mais, 
elas tentam aparentemente um tratamento que é no 
mínimo mais tranqüilo do que outros que às vezes não 
acreditam em nada e acabam tendo um tratamento mais 
conturbado. Envolver essa questão da espiritualidade é 
importante. No idoso que tem uma fé, que tem algum 
embasamento costuma em geral tolerar melhor. Eu 
sempre procuro deixar bem claro pra não se confundir 
as coisas, os médicos, os profissionais, os tratamentos, 
os recursos técnicos, eles existem porque é da vontade 
de Deus que isso exista Então, de modo algum quando 
intervir esta indo contra, aliás, nós somos um 
instrumento nas mãos de Deus pra fazer isso. Eu 
procuro deixar bem claro pra que as coisas andem 
siner icamente. 

Eu recomendaria qualquer tipo de atividade, respeitando 
o que ele pensa e crê. Nos pacientes que tem uma fé 
religiosa, eu acho que não só ajudaria, como acho 
indispensável. É mais um aparo, porque você nunca 
pode tratar o paciente de uma forma segmentada, você 
tem que tratar o paciente de uma forma global. Estão o 
tratamento inspira o caminho, uma coisa fundamental, 
quando você trata de um paciente como um todo. Você 
trata do corpo, do espírito e da alma. O sujeito reza, o 
sujeito ora eu acho que isso daí. E ainda a positividade 
psicológica do doente. O sujeito está imbuído daquilo, 
eu acho que isso é que vale. É uma coisa a mais e é 
surpreendente o efeito de tudo isso e como muda às 
vezes a cabeça das pessoas. Mudando assim essa visão 
muito tecnicista que a gente tem hoje. Há relatos na 
medicina que pacientes melhoram toda a condição, a 
multiplicação celular, a divisão celular. O câncer é uma 
doença multisetorial. 

:.~~~~~~~~ -3.-~, ;., +~~~~·~-éa~~~\~1~~~i~ ~~~~. ?~,~~·,~~;···· '· 
Não. Tem que ser uma Recomendar? Não! Mas não seria contra. Eu acho que a 
coisa de livre e crença das pessoas é uma coisa que deve ser respeitada 
espontânea vontade. e aceita. É uma necessidade de cada um. Tem que ser 

uma coisa de livre e espontânea vontade do paciente. 
Compete ao familiar, ao paciente fazer a sua escolha, 
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porque eu não posso interferir no livre arbítrio de cada 

Busca de Eu não recomendaria uma atividade específica. Mas 
fortalecimento interior recomendaria independente de ter uma atividade 

religiosa, que ele tenha fé, amor, confiança, vida 
interior. Ao você se interiorizar, você busca alguma 
coisa dentro da religião com Deus, né. Qualquer que 
seja o caminho. 

3 .2.4 Análise dos Discursos do Sujeito Coletivo - Médicos 
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O significado da fé religiosa para o médico, no trato com o paciente, 

particularmente o idoso com câncer, parece ser importante no processo 

saúde/doença. A temática desenvolvida junto a este sujeito forneceu três idéias 

centrais (IC). 

Em relação à primeira IC "É uma coisa que conforta, que ajuda e que norteia 

a minha atividade", há indicação de que a fé religiosa é um instrumento direcionador 

das ações e das condutas deste coletivo. O trabalho médico, ora é carregado de 

alegrias, ora de tristezas. A vida do paciente pode estar por um fio. São situações 

dificeis, e o coletivo expressa um discurso todo penneado pela riqueza do buscar em 

Deus o amparo para se manter animado e persistir nas suas atividades. "É uma coisa 

que conforta, e que me ajuda. A minha fé religiosa é muito importante, é o meu 

sustentáculo. Ela norteia a minha atividade e me dá equilíbrio". O ser humano 

precisa estar em equihbrio tanto do ponto de vista do que é palpáve~ quanto do que 

não é palpável; tanto do lado sagrado, quanto do lado da terapêutica. ST ANZIANI 

(2002) realizou um estudo com 190 médicos e estudantes de medicina em duas 

Instituições, sobre a temática - espiritualidade, religiosidade e medicina: a convicção 

de médicos sobre a influência da espiritualidade ou religiosidade na melhoria dos 

pacientes. Uma das perguntas colocadas foi: o quanto próximo você se sente de Deus 

ou de uma força superior transcendente? 46% se declararam muito próximos a Deus 

ou a uma força superior transcendente e 33% razoavelmente próximos. Quanto ao 

convencimento de que Deus ou força superior existe, 54% responderam que "sim, 

definitivamente" e 23%, ''pode ser". DAALEMAN e FREY (1999) investigando a 

crença espiritual e religiosa e a prática dos médicos de família, descreveram que a 
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maioria (79%) relatou que havia uma forte orientação religiosa ou espiritual em seu 

trabalho e 77% reconheceram a presença de um sentimento próximo a Deus ou a 

uma força do alto. 

Estar à frente de situações de alta gravidade e que principalmente ameaçam a 

vi~ demanda um maior equihbrio do profissional da saúde. Esse equihbrio se 

manifesta no discurso coletivo pela presença de uma fé que o mantém com firmeza e 

conforto, para transmitir e ao mesmo tempo apoiar o paciente. "Tendo fé, você pode 

transmitir alguma coisa, dar um sentido e segurança para os pacientes. Se você não 

tem fé, não acredita em nada, acaba não tendo condições de transmitir nada disso". 

Investigação desenvolvida por KUYCK et ai. (2000), cujo objetivo foi avaliar o 

quanto de atenção os clínicos gerais dão em sua rotina diária à crença religiosa dos 

pacientes, destacou que a maioria também considerou a sua própria religião como 

fator importante para tomar decisões que envolvessem assuntos clínicos de ordem 

moral. 

Muitas questões complexas em várias doenças não são esclarecidas pela 

medicina. Assim, para o médico é relevante poder estar com o paciente e repassar 

algo além do que a terapia convencional pode proporcionar. "Eu acho que acreditar 

em alguma coisa além do que a gente consegue comprovar cientificamente é uma 

coisa importante. Na oncologia a gente não tem explicação científica para muitas 

coisas. Os conhecimentos científicos vão até um determinado ponto. Então você ter 

uma perspectiva de alguma coisa além do que a gente está vivendo, é uma coisa 

importante para estar passando para o paciente". Neste discurso, a crença pode 

proporcionar ao sujeito coletivo médico a força e a compreensão para lidar com os 

problemas do paciente. Estudo conduzido por ST ANZIANI (2002) reforça este 

discurso. Ao indagar a médicos e estudantes de medicina, se eles já haviam recorrido 

a Deus ou força superior para o enfrentamento das incertezas, 35 (18%) afirmaram 

que ''freqüentemente" e 72 (38%) "muitas vezes". ASTROW et al. (2001) aponta que 

um novo olhar sobre o papel que a religião e a espiritualidade ocupam no cuidado 

médico virá melhorar o trabalho desses profissionais junto aos pacientes para atingir 

os objetivos terapêuticos. 

Ao contrário do discurso destacado na primeira IC, a segunda IC se apresenta 

na e:Xpressão "A fé não interfere. O trabalho é baseado em atividade científica". O 
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discurso para este sujeito coletivo se fortalece na medicina hegemônic~ de forma 

que a fé religiosa ocupa uma parcela menor ou de nulidade frente a sua rotina. 'A fé 

religiosa tem relativamente pouca importância, significa quase nada ou 

absolutamente nada. O meu trabalho é mais baseado na formação científica". 

Vários pesquisadores têm relatado que atualmente os médicos norte americanos têm 

sido solicitados para recuperar a história espiritual do paciente (KOENIG 2000c; LO 

et al. 1999). Mais de 70 das 126 escolas médicas dos EUA têm cursos de educação 

continuada com o objetivo de ensinar e treinar os estudantes no resgate da história 

espiritual dos pacientes (PARGAMENT et al. 2001). Uma pesquisa realizada por 

KING e BUSHWICK (1994), com pacientes hospitalizados sobre a fé, a cura e a 

oração, fortaleceu a hipótese de que, embora muitos pacientes desejem mais 

freqüentemente e de forma mais profunda a discussão sobre as questões religiosas 

com os seus médicos, estes geralmente não discutem o assunto com os seus 

pacientes. 

A terceira IC "Presença da espiritualidade, não religião especificamente" 

mostra um discurso permeado por uma força divina, embora o sujeito não atribua 

esta energia a alguma religião em especial. É marcante, no discurso, a presença de 

um estado animador, explicitado pela espiritualidade, no sentido do fortalecimento 

para trabalhar junto ao paciente. "Eu acho que a gente fica com uma ga"a, uma 

vontade muito grande de trabalhar, de fazer as coisas. Eu atribuo esse ânimo a 

alguma espiritualidade. Eu acredito que o bem-estar espiritual de alguma forma 

influi na minha relação com o paciente. Então eu tenho que ter uma ajuda a mais 

que só a minha habilidade, meu conhecimento". O diálogo espiritual pode aumentar 

a comunicação e o relacionamento médico-paciente (T ARPLEY e T ARPLEY 2002). 

Ao abrir o diálogo sobre a questão religiosa e espiritual com os pacientes em relação 

a sua saúde, os médicos irão descobrir que poderão enriquecer a sua experiência 

prática e, por conseguinte, as suas relações com os pacientes melhorarão (ASTROW 

et al. 2001 ). Discutindo a questão da espiritualidade, PESSINI (2000b) comenta que 

a mesma se orienta pela experiência profunda e sempre inovadora e surpreendente do 

encontro vivo com Deus. Existe uma grande busca de espiritualidade, que vai ao 

encontro dos anseios mais profundos do coração humano em termos de 

transCendência que dá o sentido último da existência Humana. Segundo BOFF 
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(200 1) os portadores permanentes da espiritualidade são as pessoas consideradas 

comuns, que vivem a retidão da vida, o sentido da solidariedade, e cultivam o espaço 

sagrado do Espírito, seja em suas religiões e igrejas, ou no modo como pensam e 

interpretam a vida 

Já em relação à quarta IC "Eu não tenho fé religiosa", o discurso se apresenta 

de forma estanque e a fala do social aponta para a incredulidade num ser sagrado. 

É interessante que as respostas à pergunta produziram idéias centrais que vão 

do "muito importante", "norteia" até "o nada". Deve o médico deixar de considerar 

que a fé é uma questão pessoal? 

Fé religiosa do paciente idoso e tratamento de câncer foram à próxima 

questão abordada, com o intuito de se buscar a perspectiva do sujeito coletivo 

médico. O material extraído forneceu duas IC. 

A primeira IC apresenta-se com seguinte enunciado: "A fé sustenta o 

paciente. Ajuda a encarar melhor a doença, dá motivação para o tratamento e 

mantém a esperança". Na perspectiva da fala médica, a fé religiosa é um 

instrumento que pode ajudar e ao mesmo tempo encorajar o paciente para o 

tratamento formal. Ao enfrentar uma situação adversa, como o câncer, a pessoa 

precisa receber apoio, principalmente do ponto de vista emocional e espiritual. A fé 

dá forças para que ele creia nesse processo. "A fé religiosa é uma sustentação para o 

paciente idoso e é um dos principais motivos de vida. Quando o paciente tem uma fé 

religiosa, uma espiritualidade, que desenvolve alguma coisa além do habitual, ele 

consegue tolerar melhor, encarar com mais serenidade a própria dor, a própria 

doença, ter ânimo para ir a luta, persistir e acreditar no tratamento ". Para 

EPPERL Y (2000) ao estudar a oração, processo e o futuro da medicina descreve que, 

com um senso de conexão com o divino, médicos e pacientes estão atualmente 

começando a reconhecer que o restabelecimento pode ocorrer até mesmo quando a 

cura do corpo está longe de acontecer. STANZIANI (2002) relata em estudo 

envolvendo médicos e estudantes de medicina, que ao serem indagados se a 

religiosidade e a espiritualidade eram temas importantes na vida dos pacientes, 60 

(32%) dos entrevistados afirmaram "sim definitivamente" e 103 (54%) afirmaram 

como· "tendo a concordar". KOENIG et ai. (1989) relataram que num estudo entre 

160 médicos de fmru1ia e clínicos gerais, a maioria acreditou que a religião teve um 
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efeito positivo sobre a saúde de pacientes mais velhos e muitos ainda acreditaram 

que a religião teve um efeito positivo sobre a saúde fisica. 

Um outro aspecto foi abordado pelo sujeito coletivo, com impressão 

contrária. "Existe um lado negativo de pessoas que acreditam que somente a fé 

poderá curá-los e abandonam o tratamento. As pessoas que acreditam que somente a 

fé religiosa vai resolver o problema de saúde e em nome dessa fé, abandonam a 

terapêutica instituída, podem correr um grande risco". KOENIG (2000a) relata que 

as crenças religiosas também podem afetar negativamente a saúde fisica. Em relação 

à saúde mental, existe uma preocupação de que as práticas religiosas possam ser 

usadas para substituir os cuidados médicos. Por exemplo, um religioso fanático pode 

interromper o tratamento medicamentoso em nome da salvação, a fim de pôr à prova 

a sua fé. Segundo LARSON et al (2002), numa breve revisão das pesquisas sobre a 

mortalidade e a religião/espiritualidade, descrevem que ao olhar para os outros 

fatores espirituais e religiosos que estão interligados com o risco aumentado da 

mortalidade precoce, alguns grupos religiosos rejeitam a intervenção médica em 

troca da fé curativa. Esta situação pode levar à morte precoce doentes 

freqüentemente tratáveis. Estudo de caso desenvolvido por ASSER e SWAN (1998) 

com 172 crianças, mostrou que quando a cura pela fé foi usada exclusivamente como 

tratamento, o número de fatalidades preveníveis e o sofrimento associado foram 

substanciais. 

A medicina e a religião, conforme pautado pelo discurso coletivo, deveriam, 

ser solidárias para poder atuar conjuntamente. "Eu acho que a fé religiosa favorece o 

tratamento e vão atuar como fatores coadjuvantes, indispensáveis no processo". 

Exercícios religiosos ou espirituais (orações, reflexões, meditações, etc.) realizados 

como adjuntos aos tratamentos médicos são benéficos para a melhoria ou cura dos 

pacientes? Esta pergunta foi efetuada a médicos e estudantes de medicina. Como 

resultado, 88 ( 46%) deles afirmaram que "sim definitivamente" e 91 ( 48%) ''tendo a 

concordar" (ST ANZIANI 2002). Segundo SHERMAN et ai. (200 1 ), muitos 

pacientes relataram que a religião forneceu importante ajuda para lutar com fervor 

contra a doença e a favor do tratamento. Em outro estudo, em que os autores 

investigaram o entendimento da busca de significado entre pacientes com câncer, a fé 
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religiosa foi descrita como um apoio poderoso em suas vidas (O'CONNOR et al. 

1990). 

Aceitar o diagnóstico de que uma doença grave é uma situação complexa para 

o ser humano. Somente o tempo poderá moldar o indivíduo para que possa consentir 

e, desse modo, conviver melhor com a doença. É necessário ter desprendimento e 

coragem para ir à luta. "A pessoa que aceita tem duas conotações: aceita a situação 

e batalha por ela e aceita a situação e se deprimi. Tem gente que pra se esclarecer 

se acalma e tem gente que se embute nos seus preconceitos e morre ali sufocado. 

Paciente que tem Deus tem uma direção, uma postura, o que não tem fica muito 

perdido, batendo a cabeça na parede". O discurso coletivo realça que a presença de 

Deus pode proporcionar um caminho com mais serenidade ao paciente. Por outro 

lado, o paciente que caminha sem um Deus, principalmente numa fase dificil como 

esta, poderá se deparar ainda mais com a desesperança e com o desequihbrio. Com o 

objetivo de explorar a função dos recursos religiosos no ajustamento de pacientes 

com câncer de mama por longo período, GALL (2000) mostrou que o 

descontentamento religioso estava relacionado a uma redução do potencial para a 

busca de resultado positivo da enfermidade. Por outro lado, o relacionamento com 

Deus evidenciou associações com avaliação positiva da situação em relação ao 

câncer. 

O discurso coletivo também valoriza o paciente que possui uma crença; há 

mais abertura e espaço para penetrar no mundo do paciente e poder entendê-lo e 

ajudá-lo nessa fase árdua da vida. "Com o paciente religioso, fica fácil poder 

conversar alguma coisa da doença, dos sinais, da sensação de abandono. Quando a 

gente consegue saber sobre essa crença, eu acho que ajuda o contato, pois todo 

aquele que acredita em alguém quer viver e ser tratado". MAUGANS e 

WADLAND (1991) constataram que mediante um estudo envolvendo médicos de 

família com enfoque para a religião, uma nítida maioria (89%) achava como correto 

falar de religião com os seus pacientes. Os autores ainda relataram que as crenças 

religiosa e espiritual são forças significantes, que configuram as decisões tomadas 

por muitos pacientes a respeito do tratamento, amparando-as no enfrentamento das 

doenças diante de sua incapacidade. Por outro lado, CIDBNALL e BROOKS (2001) 

em pesquisa sobre a religião no atendimento na prática clínica e a função da crença 
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médica, mostraram que a maioria dos médicos não iniciou a discussão religiosa com 

os seus pacientes, embora aceitassem um elo entre religião e saúde. 

Um outro aspecto a destacar no discurso é que a fé religiosa, quando aliada à 

ciência, pode fornecer mais esperança para que o paciente se mantenha aderente e 

confiante ao tratamento médico. O paciente é fortalecido e muitas vezes o resultado é 

de melhora. "A ciência aplica os seus conhecimentos e resta um pouco de fé, de 

esperança para o doente e que ele consiga uma qualidade de vida se apegando a fé 

religiosa e enquanto você mantém a esperança, você tem motivação para o 

tratamento e participa ativamente dele". Enfatizar resultados positivos tais como: ter 

esperança, fazer planos na vida, aumentar o relacionamento pessoal e se sentir útil, 

feliz e satisfeito, podem potencializar a qualidade de vida (FERRELL et ai. 1995). 

FEHRING et ai. ( 1997) demonstraram, em estudo envolvendo sujeitos idosos com 

câncer, um relacionamento positivo entre religiosidade intrínseca e variáveis de 

esperança, estados de humor positivo e bem-estar espiritual e uma associação 

negativa para a depressão. RICHARDSON (2000), sob a temática "onde há 

esperança há vida", analisou vários estudos publicados na literatura científica, 

destacando que eles indicaram que a esperança aumentou a quantidade e a qualidade 

de vida e ajudou as pessoas a lidarem com os seus sentimentos para o enfrentamento 

das doenças. A esperança afeta a imunidade e a sobrevivência Os autores ainda 

destacaram que existem poucas indicações de que a esperança esteja correlacionada 

negativamente com qualquer uma destas questões. A esperança é um acontecimento 

de esplendor, capaz de transcender as enfermidades e dar vida a um estado de agonia 

profunda 

Para o paciente portador de doenças sérias, poder ajudar outras pessoas, ser 

útil, passa a ser uma estratégia para amenizar o seu sofrimento. O discurso coletivo 

médico reforça esta situação ao afirmar que a crença religiosa, o afeto e a 

solidariedade são questões que enriquecem a vida das pessoas no sentido mútuo. "Eu 

diria que não só a fé religiosa, mas a pessoa tendo bom coração, boa índole, tendo 

amor, né? E com isso ela pode mesmo ajudar a si próprio e também ajudar ao 

próximo. Então essa fé, esse amor, isso que a pessoa transmite, que a pessoa irradia, 

ajuda e cresce a si mesmo". Segundo KOENIG et ai. (2001a) os pacientes, quando 

servem e dirigem os seus esforços a Deus, conseguem ajudar outras pessoas a 
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lidarem com seus próprios problemas. Nesse sentido, os pacientes poderão deixar de 

lado as questões que tanto os atormentam e começar a pensar sobre o bem que eles 

podem fazer para as outras pessoas. 

Uma outra idéia se faz presente no discurso: o apego à crença no sentido da 

busca da resolutividade de um agravo. "Eu acho que é muito importante você se 

apegar numa fé, crer em alguma coisa superior aos nossos limites, seja ela que 

nome a gente acabe dando e que possa trazer uma esperança de cura que é o 

objetivo do tratamento oncológico ". Estabelecendo uma ligação com o divino, 

médico e paciente poderão reconhecer que restabelecimento pode ocorrer, mesmo 

quando a cura da doença do corpo está longe de ocorrer (EPPERL Y 2000). Uma das 

conclusões de STANZIANI (2002) permitiu apontar que os médicos, em sua maioria, 

se posicionaram como pessoas espirituais ou religiosas, considerando que a 

espiritualidade ou a religiosidade pode ser benéfica para a melhoria ou para a cura 

dos pacientes. KOENIG et al. (1989) analisando a perspectiva médica sobre a função 

da religião no relacionamento médico-paciente idoso, afirmaram que o melhor 

preditor de atitudes que o médico deve considerar, para o seu comportamento em 

relação à religião, nl.un contexto médico, é a sua própria crença e atitude a respeito 

do significado da religião na vida das pessoas idosas. Assim, os médicos que 

acreditarem que a religião é uma importante influência na vida das pessoas idosas, 

serão aqueles que se sentirão mais à vontade para trabalhar com a religiosidade dos 

pacientes. 

Um discurso diferenciado emerge na segunda IC "Ajuda a suportar a 

moléstia, mas não altera a evolução ". Para o coletivo, a fé fortalece o paciente no 

período de dificuldade, pode colaborar para o enfrentamento da doença, mas não 

provoca alteração da enfermidade. 

A próxima questão formulada tenta resgatar no discurso médico a 

importância dada a recomendação de atividade religiosa para o paciente idoso. De 

acordo com o pensamento coletivo médico, quatro IC foram desenvolvidas. 

Na primeira IC houve destaque para a expressão "Eu não recomendo, mas 

incentivo e apóio integralmente". É notório no discurso médico que não há uma 

recomendação explícita, em se tratando da questão religiosa. Há sim, recordação, 
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apoio e total respeito por aquilo que o paciente sente e já praticou. O discurso 

valoriza e incentiva o paciente para que busque outras formas de apoio e conforto. 

Este processo se torna vital, pois estimula o convívio com as pessoas e ajuda no 

enfrentamento da doença. "Eu não recomendo. Eu costumo lembrar sobre o aspecto. 

Se manifestar alguma vontade de ter atividade religiosa será apoiado integralmente. 

Vai ser muito importante na recuperação, no convívio com a sociedade". KOENIG e 

LARSON ( 1998) afirmam que muitas pessoas relataram que a crença religiosa e suas 

atividades proporcionaram conforto e apoio. MA TTHEWS et al. ( 1998) destacaram 

que os inúmeros dados citados na literatura sugerem que o compromisso religioso 

pode desempenhar um papel benéfico na prevenção, no enfrentamento e na 

recuperação das doenças. A pesquisa de EHMAN et al. ( 1999) destacou que 90% dos 

pacientes acreditam que oração pode, em algumas vezes, influenciar a recuperação 

de suas doenças. A crença e a prática religiosa podem reduzir o senso da perda de 

controle e do desamparo que acompanha as doenças fisicas (KOENIG et al. 2001a). 

De acordo com SADIGURSKY e OLIVEIRA (1993), em estudo de caso controle da 

associação entre prática religiosa e depressão em mulheres idosas, os resultados 

parecem comprovar a hipótese de que a experiência em atividade religiosa vincula-se 

como um dos fatores que diminui a ocorrência de distúrbios depressivos em idoso do 

sexo feminino. 

Um outro aspecto diz respeito ao engajamento do paciente. Manter uma 

atividade religiosa pode trazer mais esperança para que o paciente acredite na terapia 

e possa lutar de forma ousada contra a doença. Isto é importante, pois ajuda a pessoa 

à não estar tão ligada ao seu problema. Ajudar outras pessoas ou participar de 

qualquer tipo de atividade é um processo produtivo e se torna positivo para o 

enfrentamento de um agravo. A solidão ou a exclusão num momento deste pode ser 

muito prejudicial na recuperação. É importante participar. "Eu acho que qualquer 

pessoa que pratica uma religião, oração, leitura, que participa de grupos de 

trabalhos, eu acredito muito na terapia ocupacional.... Então se você tem 

oportunidade de ficar ligada a alguma coisa, só acrescenta em todos os sentidos, Eu 

incentivo". A participação na vida religiosa organizada, em serviços religiosos e 

rituais religiosos também pode contribuir para o prolongamento da vida 

(P ARGAMENT et al. 1995). Segundo ELLISON E LEVIN ( 1998), em estudo sobre 
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a "conexão entre a religião e a saúde: evidências, teorias e futuras direções", 

concluíram que o envolvimento religioso, especialmente a participação em 

comunidades religiosas, pode promover o bem-estar fisico e mental regulando o 

processo de saúde e conduzindo para caminhos que diminuem o risco da doença. Isto 

inclui ( 1) o desencorajamento de certos comportamentos que aumentam o risco de 

problemas de saúde e (2) encorajamento positivo e escolha de estilo de vida que 

provoque menos estresse. Estes dados sugerem que os pacientes que acreditam no 

tratamento e também possuem alguma força a mais, dada por sua fé ou religião, ou 

porque participam de alguma atividade em sua paróquia, podem conseguir enfrentar 

o período da terapia de forma mais tranqüila, diferentemente daqueles que são 

relutantes e áridos à questão religiosa. 

O discurso coletivo médico destaca que o paciente idoso, principalmente por 

buscar de forma mais profunda a espiritualidade, o período do tratamento pode 

ocorrer de forma mais serena. "As pessoas que acreditam em algo mais, elas tentam 

aparentemente um tratamento que é no mínimo mais tranqüilo. Envolver essa 

questão da espiritualidade é importante ". A espiritualidade é uma das fontes 

primordiais, embora não seja a única, de inspiração do novo, de esperança 

alvissareira, de geração de um sentido pleno e de capacidade de autotranscendência 

do ser humano (BOFF 2001). Numa sociedade pluralista, é possível aos profissionais 

de cuidados em saúde direcionarem as questões espirituais dos pacientes de uma 

maneira respeitosa, sem necessariamente sacrificar qualquer dos objetivos óbvios da 

medicina científica. A religião e as ciências médicas não precisam ser 

necessariamente conflituosas (ASTROW et ai. 2001). As questões espirituais podem 

fazer parte da história inicial do paciente em conjunto com o exame fisico. Os 

clínicos em suas rotinas gerais podem extrair essas informações sobre a vida 

espiritual dos seus pacientes que são úteis na promoção do senso de bem-estar do 

paciente e na resposta do tratamento (MCKEE e CHAPPEL 1992; POST et ai. 2000; 

ASTROW et ai. 2001). Num estudo desenvolvido NELSON et ai. (2002) com o 

objetivo de examinar o impacto da espiritualidade e da religiosidade sobre os 

sintomas depressivos severos numa amostra de pacientes terminais com câncer e 

AIDS, mostrou que houve uma associação negativa entre a espiritualidade e 
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depressão, com indivíduos mms espirituais demonstrando níveis mais baixos de 

sintomas depressivos. 

De forma mais decisiva, a segunda IC "Sim, respeitando o que ele pensa e 

crê", se destaca pela convicção. O discurso coletivo mostra que a fé religiosa assume 

apoio relevante na vida do paciente idoso com câncer. A recomendação deve ser 

feita, naturalmente, respeitando a sua crença. Para LOTUFO NETO ( 1997) é 

importante reconhecer que a maioria dos clientes e pacientes acredita em Deus e 

muitos têm um estilo de vida espiritual. Esta dimensão deve ser explorada, 

compreendida e possivelmente, utilizada. Os problemas éticos decorrentes devem ser 

analisados. KOENIG (1999c) relata que há um crescente e sólido volume de 

pesquisas mostrando que as pessoas religiosamente ativas podem ser fisicamente 

mais saudáveis no fim da vida e viverem mais do que as pessoas não religiosas. 

Pela primeira vez no discurso coletivo médico aparece o termo - tratamento 

segmentado. A idéia repassada no discurso é de que o paciente deve ser tratado em 

todos os aspectos. Neste sentido, o resultado passa ser animador, porque dá um rumo 

com mais apreço ao idoso. A oração surge como um estado de graça e conforto e o 

paciente passa a ter um objetivo mais claro. "Eu recomendaria qualquer tipo de 

atividade. Eu acho que não só ajudaria, como acho indispensável. Você nunca pode 

tratar o paciente de uma forma segmentada. Você trata do corpo, do espírito e da 

alma. o tratamento inspira o caminho, uma coisa fundamental, quando você trata de 

um paciente como um todo". Vários pesquisadores apontam a participação em 

atividades religiosas e espirituais como sendo positivas, se adequadamente 

conduzidas. ST ANZIANI (2002) ao questionar se o médico mantinha abertura ou 

disponibilidade para recomendar a busca de orientação espiritual ou religiosa a seus 

pacientes, obteve que 34 (18%) dos entrevistados afirmaram "sim definitivamente" e 

82 (43%) como "tendo a manter". ELLIS et al. (2002) obteve como resultado de 

pesquisa sobre o que pensavam os médicos de família sobre a espiritualidade na 

prática clínica, que todos os respondentes apoiaram uma proposta centrada no 

paciente para avaliação espiritual na qual os médicos procederiam com total 

integridade e tomariam o cuidado necessário para não abusar de sua posição. JONES 

(1990) relatou que tem havido um interesse pela medicina integral, reconhecendo 

que os cuidados de saúde envolvem o tratamento do corpo, da mente e do espírito 
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das pessoas. COHEN et ai (2001) também destacou que dar atenção integral, 

envolvendo a crença religiosa e espiritual dos pacientes tem sido a prática da 

medicina ao longo dos séculos. Para SOUZA e MORAES (1998) os valores 

religiosos podem ser uma força positiva para o conforto e recuperação do paciente se 

ele estiver seguro de que seus valores serão respeitados. Similarmente, MATTHEWS 

(2000) descreveu que as questões religiosas devem ser encaminhadas gentilmente e 

apropriadamente com dignidade, respeito e integridade. Para O'BRIEN (1996), 

quando apropriado, o médico pode providenciar grande conforto e consolação aos 

pacientes, reconhecendo o componente espiritual de seu sofrimento, estando aberto 

as questões sensíveis e aprofundando as discussões pessoais ou se preparando para o 

aconselhamento 

Ao mesmo tempo, outros autores se posicionaram contrariamente a prática 

dos profissionais de saúde em abordar ou se envolver com os aspectos religiosos e 

espirituais dos pacientes no tratamento. Isto ocorre devido ser uma questão que é 

intrusa e embaraçosa, dificil, com caráter manipulador e que pode violar a liberdade 

do paciente, também pela falta de formação adequada e de tempo hábil, dentre 

outras, por parte dos médicos (SLOAN et ai. 2000; HARDWIG 2000; 

V ANDECREEK 1999). 

Um outro ponto abordado no discurso coletivo é o relacionamento da religião 

e das ciências médicas. "Há relatos na medicina que pacientes melhoram toda a 

condição, a multiplicação celular, a divisão celular". De acordo com STANZIANI 

(2002), ao questionar médicos e estudantes de medicina se espiritualidade ou a 

religiosidade do paciente podia contribuir para a cura, 79 ( 42%) dos sujeitos do 

estudo afirmaram como "sim definitivamente" e 104 (55%) como ''tendo concordar". 

Inúmeras pesquisas científicas têm demonstrado a importância da religiosidade e da 

espiritualidade na saúde. Uma revisão de mais de 1200 estudos de religião e saúde 

desenvolvidos no século XX foi conduzida por KOENIG et ai. (2001b). Esta 

pesquisa evidenciou que, em no mínimo dois terços dos artigos avaliados, houve uma 

associação significante em ter uma atividade religiosa e uma melhor saúde mental, 

uma melhor saúde fisica ou menor uso dos serviços de saúde. Aproximadamente 850 

estudos já examinaram o relacionamento entre envolvimento religioso e alguns 

indicàdores de saúde mental. Muitos dos estudos foram conduzidos junto a pacientes 
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idosos com doenças crônicas em tratamento. A grande maioria destes estudos de fato 

indicou que o envolvimento religioso estava associado com um maior bem-estar e 

satisfação de vida, maior propósito e significado de vida, maior esperança e 

otimismo, menor ansiedade e depressão, maior estabilidade no casamento e menores 

taxas de abuso de substâncias. Inúmeros outros estudos têm colocado em destaque a 

relação entre religiosidade e saúde. KOENIG (2000a) afirma que há pouca dúvida de 

que há um corpo de pesquisas sistemáticas mostrando que não há relacionamento 

entre religião e saúde ou de que este seja negativo. 

A não recomendação de alguma atividade religiosa, aparece na terceira IC 

"Não. Tem que ser uma coisa de livre e espontânea vontade". O coletivo se 

manifesta em não sugerir qualquer atividade ligada à religião para o paciente idoso, 

mas não há contrariedade em sua participação, desde que seja de acordo com o 

interesse do paciente. "Não seria contra. Eu acho que a crença das pessoas é uma 

coisa que deve ser respeitada e aceita". AI et ai. (2002) descrevem que os médicos 

independentes de suas tradições religiosas deveriam dar atenção e ao mesmo tempo 

respeitar a espiritualidade ou a situação religiosa dos seus pacientes quando 

utilizadas no enfrentamento das doenças. Esta situação pode servir como uma fonte 

de melhora para eles. Neste contexto, LOTUFO NETO ( 1997) aponta que os clínicos 

precisam conhecer melhor o contexto cultural de seus pacientes, especialmente sua 

visão religiosa, ao invés de negar a importância desta maneira de ver o mundo e 

obrigá-los a usar linguagem e conceitos que lhes são estranhos. É necessário ampliar 

os horizontes para poder empatizar com pessoas que vivem de outra maneira. Para 

COHEN et ai. (2000), muitas discussões envolvem a questão religiosa. Pela 

importância que assume frente aos cuidados dos profissionais de saúde junto aos 

pacientes, enquanto pessoas que buscam um tratamento completo, a ética 

profissional impõe certos constrangimentos na condução desta questão. Uma das 

propostas vem no sentido de explorar os caminhos nos quais profissionais de saúde 

possam responder proveitosamente e apropriadamente aos pacientes as questões 

religiosas. DAALEMAN e NEASE (1994) descrevem que existem muitos médicos 

sensíveis espiritualmente aos cuidados primários, e que embora reconheçam que os 

seus pacientes têm necessidades espirituais ou outros problemas, gostariam de 
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direcionar estas questões, mas hesitam em fazê-las porque não se sentem seguros 

sobre a receptividade dos pacientes. 

Por último, na quarta IC aparece a manifestação pela "Busca de 

fortalecimento interior". O discurso mostra que a atividade religiosa é uma questão 

de opção pessoal. A recomendação médica vai na direção do crescimento interior, 

seja pela fé em Deus, seja pela confiança, ou seja, pelo amor. A busca do 

fortalecimento interior é de grande importância quando se trata de um problema de 

saúde, principalmente quando ele é grave. Em um levantamento com 21 O médicos de 

família a respeito das questões espirituais em relação à saúde, a maioria ( 60%) 

acreditou que a força das convicções religiosas afetou positivamente a saúde fisica e 

mental dos pacientes idosos (KOENIG et al. 1989). ELLIS et al. (1999) avaliaram as 

questões de bem-estar espiritual entre os médicos de família e suas barreiras frente os 

pacientes, e concluíram que 96% deles consideraram que o bem-estar espiritual foi 

um importante indicador de boa saúde. 

Observa-se nos discursos dos médicos que embora possa haver colocações de 

que "a fé não interfere no trabalho", há também as de que "a fé sustenta e conforta o 

paciente". Por outro lado, embora o médico não recomende a oração, o seu discurso 

nunca é no sentido da rejeição, mas antes revela um profundo respeito à opinião e a 

iniciativa do paciente quanto a buscar Deus e atividades religiosas. Resta saber se, 

com tantas evidências na literatura sobre a ação positiva da fé, da crença em um 

Deus, não seria interessante que as faculdades de medicina e os médicos começassem 

a abrir o debate e a valorizar a questão da religiosidade e a espiritualidade? 

3.3 Variáveis sócio-demográficas- Enfermeiras 

Quadro 3 - Características de 1 O enfermeiros do Hospital do Servidor 
Público Estadual - "Francisco Morato de Oliveira", segundo variáveis 
sócio-demográficas, São Paulo, Brasil, janeiro a março de 2001. 

Sexo Idade (anos) 
Feminino 1 O Média 47,4 

37-62 Masculino O Amplitude 

Pós- Graduação 
Especialização 
Sem especialização 

8 
2 

Estado civil 
Casado 1 
Solteiro 8 
Divorciado 1 
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3.3 .1 Análise dos dados 

Os sujeitos do estudo (quadro 3), conforme as variáveis sócio-demográficas, 

eram todos do sexo feminino. A idade média foi de 47,4 anos. Entre as enfermeiras, 

8 possuiam pós-graduação /atu sensu na área. O estado civil predominante foi o de 

solteira. 

3.3.2 Discursos do Sujeito Coletivo -Enfermeiras 

Uma fonte de energia. 
É a força que 
impulsiona no dia a 
dia. 

Representa uma fonte de energia. a força que me 
impulsiona e que dirige as nossas vidas. No dia a dia ela 
me ajuda a canúnhar e a conduzir o meu trabalho pra 
que eu possa estar conseguindo passar pra aquela pessoa 
que esta procurando alguma coisa, além do seu 
tratamento, além daquilo que a medicina pode oferecer
coisas que eu chamo até às vezes de palpável. Alguma 
coisa que ele possa sentir, mas que não está escrito num 
livro, que ele não vai conseguir de um tratamento, de 
uma receita médica, de uma intervenção qualquer a 
nível médico. Então, procurar executar da melhor 
maneira possível, exercer a profissão da gente com 
amor e dedicação. Porque não é só profissionalismo. 
Tem que ser diferente. Então você se doa a pessoa pra 
transmitir alguma coisa pra aquele que às vezes não tem 
esperança no leito que está morrendo, aquele último 
momento. Se você não tiver uma fé e não acreditar em 
Deus, num ser superior, você não é nada! 

respeitar o outro. Se eu não tiver uma fé eu não posso 
respeitar o outro, como ser humano em todos os 

se eu não tenho eu não 



No momento maiS 

crítico as pessoas se 
aproximem mais de 
Deus. 

posso dar, né? Eu faço urna análise enquanto estou 
cuidando dos pacientes, como que ele é religiosamente, 
qual é a fé desse paciente para que ele reestruture a sua 
fé. 

Existem algwtS pacientes que são muito religiosos, 
normalmente se apegam muito a Deus e tem urna fé 
muito grande. Existem algwtS que não tem isso tão 
exacerbado e algwtS que não crêem em nada. Porém, 
quando é feito o diagnóstico e a proposta de tratamento, 
vem aquela crise desesperadora, e a gente vê que o 
paciente se aproxima mais da religiosidade, a crença 
aumenta, ele corre atrás da religião, ele chama Deus. 
Isto ocorre no momento mais crítico, onde o perigo 
eminente de rompimento com vida é muito verdadeiro, 
porque ele já não consegue ver resultado com as coisas 
daqui. Então, ele busca nem que seja uma palavra, um 
conforto de uma pessoa ligada à vida religiosa, ou 
qualquer outra pessoa até não profissional da área de 
saúde, que consiga passar alguma coisa que transmita 
paz, que resgate aquela fé, e que existe alguma chance 
dele talvez melhorar. Assim, eles se agarram pra tentar 
vencer e acreditar que vão ter que ter a doença, e que 
lutando, vai contribuir e ajuda-los a vencer a doença e 
se curar, ou pelo menos amenizar um sofrimento maior. 
O paciente coloca muita esperança que Deus vai ajuda
lo a caminhar, se sair bem no tratamento. Parece que 
durante o tratamento a fé do paciente é mais 
exteriorizada. A gente percebe que ele começa a 
barganhar com o Deus dele. Eles acham que estão com 
os dias mais curtos que as outras pessoas. Então você 
tem que respeitar, né, e dar uma força, porque eles 
também dependem da gente. Quando eles perguntam
vou ficar bom, eu acredito em Deus, eu acredito em 
Jesus, Jesus vai me curar? Então eu sempre digo - se 
você acredita que Deus vai te curar, então acredite, não 
abandone o tratamento médico, que os dois juntos vão 
chegar lá. O paciente quanto mais idoso, eu acredito que 
a fé parece ser maior, eles se apegam muito mais. Eu 
acho ue a fé reli iosa contribui bastante no tratamento 
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do paciente com câncer. O paciente nessa fase sabe que 
tem alguém que está ajudando-o, que está sofrendo 
junto. Então o paciente idoso já tem outro perfil. ele 
compreende mais o sofrimento, ele compreende mais as 
coisas da vida. o tratamento em si e até consegue ter um 
descanso mais em paz. 
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Se não tiver um Deus, Se ele não tiver um Deus, uma religião, fica dificil a sua 
fica dificil a cura. cura. Eu sem re falo - se ura na mão de Deus e vai ... 

Quando ele esta ciente 
do diagnóstico, ele se 
manifesta no sentido 
da aceitação. Quando 
não tem, ele se rebela. 

Sim, eu acho que faz 
parte. 

Quando ele esta ciente do diagnóstico, ele se manifesta 
de uma forma maravilhosa, no sentido da aceitação. Ele 
não se revolta, ele procura, ele não pede também a Deus 
que o cure, ele diz será feita à vontade dele na minha 
vida. Se ele quiser que eu me cure vou curar. Você 
percebendo as reações do paciente, né, que ele não 
deixa de comer, não fica triste, não demonstra 
nervosismo nem nada. Então a gente sente com ele essa 
maravilha. Agora quando não tem, ele se rebela mesmo; 
ele faz contra a família, os filhos, a esposa, a ele 
mesmo, ele recusa a alimentação, ele começa a 

ecer muito mais rá ido. 

Eu recomendaria. Eu acho que faz parte. Quando tem o 
paciente ali, esta necessitando, ai eu recomendo oração, 
pedir a Deus ajuda com mais freqüência, proteção. Nós 
somos Bio-psiquíco-espiritual. Precisamos cuidar dele (do 
paciente) como bio-psiquíco-espiritual. Eu acho que vale 
a pena ter uma assistência na fé que ele processa, é muito 
importante para ele. Ele se vê mais reconfortado, porque é 
equipe... É o momento que ele tem prá estar indo de 
encontro com aquela fé, aquela prática que não é palpável. 
Então é o emocional com o psicólogo transcendendo. Eu 
tenho exemplo, um parente. Depois que percebeu tudo ... . . . . 

~·;_. :• ' I" •; •~ - .._ 
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Quando o paciente 
toca no assunto eu 
estimulo 

então tudo bem. Ao 

contrário, não é 

válido. 
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Quando ele toca no assunto comigo, a partir do momento 
que ela deu algum sinal de que aquilo pra ela seria bom, 
consciência de que aquilo seria importante e que ela teria 
uma sensação boa de fé, de alívio, eu estimulo a fazer 
aquilo que ele tem vontade de fazer. Eu entendo que além 
de ser uma atividade que pode ter um efeito psicológico 
muito positivo, vai fazer que ele esqueça um pouco da 
doença e se sinta útil. Eu acho que ele vai responder ao 
tratamento melhor, porque ele começa a fazer uma 
atividade, ele não se deprime à noite, levanta dia, termina 
dia é um dia a menos. 

Se a pessoa já tem alguma atividade religiosa, alguma 
carga religiosa anterior, é de freqüentar igreja e de 
acreditar em Deus, não digo tanto freqüentar a igreja, 
então tudo bem que ele continue. Agora se ele não tem eu 
acho que a gente impor pra que ele tenha alguma 
atividade religiosa, eu acho que não é válido. Ele só vai 

Se o paciente deseja, pede que venha um capelão, padre, 
pastor, a gente chama. Mas fora disso eu nunca tomaria 
iniciativa de chamar. Na minha atividade diária eu nunca 
recomendei. 

3.3.3 Análise dos Discursos do Sujeito Coletivo - Enfermeiras 

A área de enfermagem desenvolve um papel de grande magnitude junto ao 

paciente.· O enfermeiro aparece· maiS na rotina hospitalar que os demais profisSionais 

de saúde. Este corpo de trabalbàdores se fàz presente nas 24 horas do dia 

(FERREIRA 1996b). Neste sentido, a primeira pergunta colocada a este profissional 

busca o significado de sua fé religiosa em seu trabalho. Como produto final, três IC 

foram desenvolvidas. 

De acordo com a primeira IC, destaca-se o seguinte significado: "Uma fonte 

de energia. É a força que impulsiona no dia a dia". O discurso coletivo das 

enfermeiras se apresenta tendo como alavanca ·um ''motor propulsor" que conduz e 

que direciona as ações. A impuJsão em· re~ ao trabalho dá ao coletivo, a 



75 

incorporação do sagrado, que pode propiciar ao enfermeiro repassar com mais 

entusiasmo seus ensinamentos. Neste sentido, haverá mais envolvimento do ponto de 

vista humanitário do que somente a utilização da tecnologia. O discurso se apresenta 

de forma a valorizar o repasse daquilo que a medicina não é capaz de fornecer ao 

paciente, principalmente, o amor e o conforto. "É a força que me impulsiona e que 

dirigi as nossas vidas. No dia a dia ela me ajuda a caminhar e a conduzir o meu 

trabalho pra que eu possa estar conseguindo passar pra aquela pessoa que está 

procurando alguma coisa, além do seu tratamento, além daquilo que a medicina 

pode oferecer". O'CONNOR (2001), ao discutir as características da espiritualidade, 

avaliação e oração na enfermagem holística, destaca que a qualidade e a mutualidade 

do relacionamento entre enfermeira e paciente ocupam a questão central no 

restabelecimento do paciente. 

WEA VER et al ( 1997) realizaram um estudo de revisão sobre artigos cujo 

tema de interesse foi a religião ou espiritualidade, publicados em três principais 

jornais de enfermagem em saúde mental, entre os anos de 1991 a 1995. Estes estudos 

mostraram freqüentemente que as enfermeiras que possuíam um maior envolvimento 

com a espiritualidade e a religião eram as que apresentavam a maior probabilidade de 

buscar e estudar os fatores religiosos para sua formação profissional. As enfermeiras 

que possuiam esta prática reconheciam a importância que seus pacientes dão ao uso 

da fé para enfrentar os seus problemas. A enfermagem como profissão, 

tradicionalmente reconhece o valor clínico do cuidado espiritual. EBRIGHT e L YON 

(2002) afirmaram que a intervenção da enfermeira no tratamento de mulheres com 

câncer de mama, quando associado ao aumento da auto-estima, fortalecimento da 

ajuda social e de sustento da crença religiosa, pode ser importante para aumentar a 

crença, o potencial de luta e o nível de esperança. 

O discurso coletivo se firma na premissa de que a competência técnica deve 

vir associada com o atendimento de caráter benevolente. "Porque não é só 

profissionalismo. Tem que ser diferente. Então você se doa a pessoa pra transmitir 

alguma coisa pra aquele que às vezes não tem esperança no leito que está mo"endo, 

aquele último momento". ARRUDA et al. (1996) objetivaram por meio de um estudo 

exploratório, conhecer os atributos profissionais do cuidador da pessoa com câncer, 

segundo a perspectiva das enfermeiras. Como resultado, a qualidade "ser humano" 
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recebeu o maior número de respostas ( 42}, seguidos por "possuir conhecimento 

técnico e científico" ( 41 ). O sujeito coletivo reafinna isso quando diz que procura 

"exercer a profissão com amor e carinho". Para SOUZA e SILVA ( 1992) optar pelo 

holismo espiritualista não é modismo; é uma opção consciente por um referencial 

espiritualista de pesquisa e de assistência na área da enfermagem, algumas vezes 

como único norte de análise. 

A importância da crença espiritual e religiosa para ajudar os pacientes a 

encontrarem significado e manterem o sentimento de esperança é destacada em 

pesquisa realizada por SALEH e BROCKOPP (2001). Estes autores relataram que os 

enfermeiros têm uma importante função, que é avaliar o bem-estar espiritual e 

providenciar necessidades espirituais durante os cuidados oncológicos. No discurso 

ainda é reforçado que a fé e a crença em Deus são de grande relevância para o 

coletivo. Na vida, é o instrumento que norteia, conduz e dá esperança. "Se você não 

tiver uma fé e não acreditar em Deus, num ser superior, você não é nada!". Em 

relação às perspectivas religiosas dos enfermeiros, KOENIG et al. (1991) 

encontraram que 1 00% dos entrevistados afirmaram que a sua crença estava baseada 

num poder mais alto. FERREIRA ( 1996a) a partir de uma investigação cujo objetivo 

foi identificar de que forma as emoções são enfrentadas pelos enfermeiros no dia a 

dia da assistência de enfermagem em oncologia, verificou que dentre os mecanismos 

individuais de defesa "foram mencionados a religião ou alguma forma de ajuda 

espiritual. ... ". 

A segunda IC "Crer em alguma coisa", apresenta um discurso que fortalece a 

necessidade de "acreditar em Deus", para o enfrentamento das adversidades. É 

preciso ter uma fé presente em todos os momentos da vida e não apenas em situações 

de risco ou fraqueza: "é algo que a gente tem que estar semeando". 

Na terceira I C, aparece a expressão "Respeitar o outro". O coletivo evidencia 

que é preciso antes de tudo ter fé, para depois poder transmitir e dialogar com o 

paciente. À medida que o coletivo vai conhecendo o paciente, a relação fica mais 

confiável e segura. "Eu faço uma análise enquanto estou cuidando dos pacientes, 

como que ele é religiosamente, qual é a fé desse paciente". A avaliação das 

necessidades espirituais pode dar ao clínico, aos profissionais de saúde, ao clero, ou 

aos voluntários engajados, importantes informações para o planejamento e 
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intervenção frente à população assistida (KLIMBE 1995). O reconhecimento das 

necessidades espirituais é um pré-requisito para que as essencialidades sejam 

adequadamente encontradas (KOENIG et al. 1991). MICKLEY et al. (1992) relatam 

que perguntar ao paciente sobre a função da religião e de Deus em sua vida pode ser 

uma importante questão a ser avaliada inicialmente pela enfermagem. 

Como a enfermeira vê a questão da fé religiosa e do tratamento médico em 

relação ao paciente idoso com câncer, foi a próxima indagação formulada. Três 

idéias centrais resultaram da entrevista. 

A primeira IC, fornece um discurso que busca o fortalecimento - "No 

momento mais crítico as pessoas se aproximem mais de Deus". No discurso do 

sujeito coletivo, as enfermeiras destacam que o ser humano em situações de perigo se 

aproxima de Deus. Esta situação freqüentemente ocorre quando o paciente enfrenta 

resultados desagradáveis que poderão mudar o destino de sua vida. "Quando é feito o 

diagnóstico e a proposta de tratamento, vem aquela crise desesperadora, e a gente 

vê que o paciente se aproxima mais da religiosidade, a crença aumenta, ele co"e 

atrás da religião, ele chama Deus". O diagnóstico de câncer pode desafiar todas as 

dimensões do indivíduo - fisica, emocional e espiritual. Certamente se o prognóstico 

for esperançoso, o paciente freqüentemente enfrenta os dilemas da qualidade e 

significado da vida (MICKLEY e SOEKEN 1993). O fato de uma circunstância 

dolorosa ter sido superada pode levar o indivíduo a fortalecer a sua fé, a sentir-se 

cada vez mais próximo de Deus, enfim, a resgatar e valorizar o lado espiritual. 

Sentir-se cada vez mais próximo de Deus parece também sugerir uma necessidade 

ou vontade crescente de se aproximar dos outros, já significando uma forma de 

enfrentamento (RZEZNIK e DALL 'AGNOL 2000). E isto é destacado pelo discurso 

coletivo das enfermeiras que diz "quando eles perguntam - vou ficar bom, eu 

acredito em Deus? ... eu sempre digo- se você acredita que Deus vai te curar ... não 

abandone o tratamento médico, que os dois juntos vão chegar lá". 

Num momento em que a vida se torna refém de algo maior do que os próprios 

ideais, o coletivo busca a solidariedade e a amizade. A ajuda verdadeira das pessoas, 

seja elas da área técnica, ou não, passa ser vital e ao mesmo tempo, confortadora para 

o paciente. "Ele busca nem que seja uma palavra, um conforto de uma pessoa ligada 

à vidà religiosa, ou qualquer outra pessoa, que consiga passar alguma coisa que 
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transmita paz, que resgate aquela fé, e que existe alguma chance dele talvez 

melhorar. O bem-estar espiritual impulsiona a esperança e fornece significado frente 

ao câncer que é caracterizado pelos momentos de incerteza (FERRELL 1996). 

Estudo desenvolvido por HERMANN (200 1 ), cujo objetivo foi identificar as 

necessidades espirituais e a sua definição para pacientes em situações de alta 

gravidade, revelou que dentre os seis temas categorizados, o companheirismo se 

destacou como uma necessidade primária: "Y ou need help ... " "I need to talk ... " 

"People don't come to visit much ... ". Segundo SILVA (1999), o profissional de 

saúde deve ser capaz de transmitir vida, de mostrar vida nas suas ações, nas suas 

palavras, nas suas intenções, nos seus projetos. Neste sentido, a mensagem que 

precisa ser transmitida deve ser de luta e de esperança. 

Para o sujeito coletivo, em relação a fé religiosa, o idoso se apega com mais 

freqüência e de forma mais fervorosa a Deus. Na visão do enfermeiro, ele, assim, 

estará mais bem preparado para enfrentar o fim da vida. "O paciente quanto mais 

idoso, eu acredito que a fé parece ser maior, eles se apegam muito mais. Eu acho 

que a fé religiosa contribui bastante no tratamento do paciente com câncer". Em seu 

discurso, o enfermeiro julga que o idoso já enfrentou muitas situações adversas ao 

longo da vida. "Então o paciente idoso já tem outro perfil, ele compreende mais o 

sofrimento, ele compreende mais as coisas da vida, o tratamento em si e até 

consegue ter um descanso mais em paz". Reforçando estes achados LEVIN e 

TAYLOR ( 1997) observaram que as pessoas idosas rezavam mais freqüentemente do 

que os adultos mais jovens. Nesta mesma direção, LEVIN ( 1988) observa que entre 

as pessoas idosas, a freqüência religiosa está positivamente relacionada a medidas 

gerais de ajuste pessoal e esta associação não parece declinar com o elevar da idade. 

Quanto à segunda IC "Se não tiver um Deus, fica dificil a cura", o discurso 

coletivo tende a valorizar a presença de Deus na vida do paciente. O estado de 

espírito do paciente idoso com câncer, será tanto mais positivo e animador quando 

alguém superior se faz presente em sua vida, além dos amigos e parentes. O coletivo 

aponta Deus como sendo o diferencial para ultrapassar a fase da doença com mais 

segurança. "Se ele não tiver um Deus, uma religião, fica difici/ a sua cura. Eu 

sempre falo - segura na mão de Deus e vai". GHEZZI (1982) descreve que a 

esperança nunca deverá ser abafada e, sempre que possível, assegurar-lhe que, nessa 
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batalha ele nunca estará só, mas sim acompanhado constantemente pelo médico, 

enfermagem, familiares e amigos. O discurso coletivo aponta por uma experiência de 

transcendência junto ao paciente, sob a responsabilidade do enfermeiro. BOFF 

(2000) relata que a transcendência principalmente se dá no encontro com as pessoas. 

Em momentos de crise existencial, quando se está sem rumo, você encontra alguém 

que tem palavras seminais, que lhe acende uma luz, que coloca a mão no seu ombro, 

que aponta um caminho. 

Na terceira IC aparece a expressão "Quando ele esta ciente do diagnóstico, 

ele se manifesta no sentido da aceitação. Quando não tem, ele se rebela". Nesta 

afirmação o discurso do coletivo se manifesta em duas situações. A primeira é de que 

quando há clareza e objetividade no diagnóstico e o paciente compreende o processo 

terapêutico, há melhor aceitação e o caminhar pode ocorrer de maneira mais natural. 

Deus está presente na vida dele. " ... ele se manifesta de uma forma maravilhosa. Ele 

não se revolta, ele procura, ele não pede também a Deus que o cure, ele diz será 

feita à vontade dele na minha vida. " Por outro lado, o discurso coletivo destaca que 

quando o paciente não tem Deus, o processo pode tomar um rumo negativo, um 

caminho nada promissor. O paciente encara o problema com muito desânimo e a 

desesperança se instala bloqueando os mecanismos de defesa. " ... ele se rebela 

mesmo; contra os filhos, a esposa, a ele mesmo, ele recusa a alimentação, ele 

começa a emagrecer muito mais rápido". 

A recomendação de atividade religiosa para o paciente idoso com câncer, foi 

à próxima inquirição colocada ao enfermeiro. Quatro IC foram descritas. 

Já na primeira IC, se sobressaiu a frase "Sim, eu acho que faz parte". De forma 

direta, o discurso tende a apontar para a necessidade da recomendação de atividade 

religiosa. É importante buscar a Deus com mais freqüência, no sentido de não estar 

sozinho no campo espiritual. "Eu recomendaria. Quando tem o paciente ali, está 

necessitando, ai eu recomendo oração, pedir a Deus ajuda com mais freqüência, 

proteção. Precisamos cuidar do paciente como bio-psiquíco-espiritual. Eu acho que 

vale a pena ter uma assistência na fé que ele processa, é muito importante para ele. 

Ele se vê mais reconfortado". O coletivo destaca a deferência em tratar o paciente 

em todos os aspectos, não se limitando ao biológico. STRANG et al. (2002) relatou 
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que quanto as necessidades espirituais, conforme definido pelo corpo de enfermagem 

sueca, a grande maioria delas julga que o pessoal de enfermagem deveria dar atenção 

as necessidades espirituais e existenciais dos pacientes e de que estas necessidades 

fazem parte dos cuidados holísticos. TAYLOR et ai. (1994) ao pesquisarem as 

atitudes, crenças e práticas, com referência aos cuidados espirituais de enfermeiras 

clínicas, afirmam que a maioria das entrevistadas relacionou os cuidados espirituais 

como importantes para a promoção do bem-estar junto aos cuidados holísticos. Os 

enfermeiros consideraram que o cuidado e o conforto do espírito fornece um 

importante suporte para o bem-estar fisico e emocional no cuidado do paciente. O 

O'CONNOR (2001) reforça que a enfermagem holística está caminhando por si 

própria e a espiritualidade tem assumido papel importante na literatura. De acordo 

com WRIGHT (1998) a espiritualidade é um importante aspecto da bondade, sendo 

indispensável em cuidados éticos em enfermagem. A obrigação ética e profissional 

instiga a enfermeira a fornecer conforto e desenvolver a habilidade para providenciar 

cuidados espirituais. 

Já em relação a tão polêmica questão de quem deve providenciar ou 

recomendar cuidados espirituais e religiosos, ANDERSON (2001) afirma que o 

cuidado espiritual não é limitado a profissionais treinados ou a capelães ou ministros 

educados na teologia, mas que, qualquer pessoa pode se engajar em cuidados 

espirituais. 

Em estudo realizado na Suécia com objetivo de definir as necessidades 

espirituais do corpo de enfermagem, STRANG et ai. (2002) descreveram que 98% 

dos sujeitos envolvidos em todas as unidades e de todos os grupos da pesquisa, 

afirmaram que o cuidado holístico foi de grande importância. A espiritualidade foi 

incorporada nos cuidados holísticos por 76% das entrevistadas. Estimular a fé é uma 

tarefa válida e considerável na vida do paciente, pois este instrumento trás alivio. É a 

busca do transcendental, do preenchimento interior, que não se encontra nos meios 

tecnológicos. KOENIG (1999c) destaca que recentemente "The Cancer Treatment 

Centers of America" começou a oferecer aos pacientes um programa chamado corpo, 

alma e espírito, como parte integrante da terapia. No programa, os conselheiros 

trabalham com os pacientes e seus familiares e oferecem uma variedade de serviços 

espirituais, num trabalho desenvolvido com muito amor. São incluídas orações 
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individuais ou em grupo, encontro de um conselheiro de fé com o paciente, 

naturalmente da escolha do paciente, serviços religiosos semanais e serviços de 

comunhão e grupos de suporte que enfoquem sobre cura, fé e aspectos positivos da 

vida. De acordo com ELLOR e BRACKI (1995), os recursos para providenciar as 

necessidades religiosas e espirituais deveriam ser incluídos no plano de tratamento se 

a resposta esperada para o individuo é da esfera holística. Práticas espirituais 

tradicionais podem ser altamente relevantes para a pessoa, ou possibilitar aquilo que 

é necessário para a sustentação espiritual, embora isto não seja muito tradicional para 

muitos. 

Em relação à segunda IC "Quando o paciente toca no assunto eu estimulo", 

o coletivo se expressa no sentido de que é preciso conhecer o paciente e sentir a sua 

necessidade, para em seguida tomar uma decisão. É fundamental na perspectiva 

humanística o respeito ao individuo e a sua religiosidade ou de sua perspectiva 

filosófica sobre a vida (STRANG et al. 2002). Conforme STRANG et al. (2002) na 

perspectiva do corpo de enfermagem da Suécia sobre as questões espirituais gerais, 

alguns respondentes destacaram o seguinte conteúdo quanto às implicações éticas: 

''for me in my work, it means openness for the patient's wishes to allow space for 

patient's individual views situation, bis place in life, without influencing him. ... to be 

treated with respect". 

O discurso coletivo igualmente valoriza a participação em atividade religiosa, 

pois esta manterá o paciente com a mente ocupada, trazendo vantagens para a sua 

recuperação. O tratamento seria enfrentado de forma salutar e a sua adesão tenderia a 

ser maior. "Quando ele toca no assunto comigo, consciência de que aquilo seria 

importante e que ela teria uma sensação boa de fé, de alívio, eu estimulo. Eu 

entendo que além de ser uma atividade que pode ter um efeito psicológico muito 

positivo, vai fazer que ele esqueça um pouco da doença e se sinta útil. Eu acho que 

ele vai responder ao tratamento melhor". A participação em serviços religiosos é 

onde muitos idosos constituem amizade e recebem apoio emocional (KOENIG 

1998). A qualidade de vida pode ser aumentada se os profissionais de saúde forem 

além da religião, principalmente quando avaliam os aspectos espirituais dos 

pacientes. Avaliar as necessidades espirituais dos pacientes é uma função importante 

da erifermeira. Infelizmente nem sempre há tempo suficiente para ajudar o paciente a 
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contar as suas histórias, mas é preciso ter consciência desta importante necessidade 

(HERMANN 2001 ). Melhorar ou manter a qualidade de vida dos pacientes com 

câncer é um objetivo significante para a enfermagem (MICKLEY e COWLES 2001). 

A terceira IC "Se ele já participou, então tudo bem. Ao contrário, não é 

válido" chama a atenção para a experiência religiosa do paciente. A fala do coletivo 

emerge em dois sentidos. O primeiro transpareceu que se o idoso com câncer tiver 

uma preparação religiosa então é importante que ele prossiga. Por outro, se o idoso 

não teve um preparo religioso, não deve ser estimulado, pois o paciente somente 

buscará vantagem para o seu problema específico. "Se a pessoa já tem alguma 

atividade religiosa, alguma carga religiosa anterior, então tudo bem que ele 

continue. Agora se ele não tem eu acho que não é válido. Ele só vai entrar na 

religião por interesse". Por que não abrir as janelas da esperança para o paciente? 

Por que não buscar o conforto na religião? Por que não encorajá-los a encontrar 

sentido na vida por meio da religião? 

Por último a quarta IC, aparece de forma oposta as três IC anteriores, com a 

seguinte síntese: "Eu nunca recomendei". Neste discurso das enfermeiras, o coletivo 

somente se manifestará caso o paciente o interpele. É importante que o profissional 

estimule o lado psíquico e espiritual dos pacientes. Encorajar os pacientes no sentido 

de utilizarem a sua crença religiosa para encontrar as suas necessidades e lutar frente 

à doença e a morte, foi o que a maioria dos enfermeiros respondeu em estudo sobre 

as necessidades espirituais dos pacientes (TAYLOR et ai. 1994). Nestas duas últimas 

idéias centrais fica claro que apesar do vasto volume de referências na literatura 

favoráveis ao estímulo de atividades espirituais e religiosas, muitos profissionais de 

saúde ainda relutam. Seria realmente respeito ao paciente ou uma questão ética, ou 

isso reflete um desconhecimento do profissional de saúde frente a novas tendências e 

o medo de mudar? MICKLEY e CARSON (1995) afirmam que as enfermeiras têm 

tradicionalmente incluído os aspectos espirituais na rotina dos cuidados de 

enfermagem. Como uma dimensão da espiritualidade, a religião pode influenciar 

imensamente os resultados de saúde. Neste novo século frente aos múltiplos desafios 

em cuidados de saúde, as enfermeiras podem explorar as dimensões religiosas na 

saúde, que pode servir como um importante aliado para providenciar cuidados 

efetivos de enfermagem. Para WRIGHT (1998) se as enfermeiras abraçarem 
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verdadeiramente o conceito holístico da pessoa, então haverá uma obrigação ética 

frente os cuidados espirituais. 

3.4 Variáveis sócio-demográficas- Psicólogos 

Quadro 4 - Perfil de 1 O psicólogos do Hospital do Servidor Público Estadual -
Francisco Morato de Oliveira" e Hospital Pérola Byington, segundo variáveis 
sócio-demográficas, São Paulo, SP/Brasil, janeiro a março de 2001. 

Sexo Idade (anos) 
Feminino 8 Média 35,1 

27-56 
39,5 
32-47 

Masculino 2 Amplitude 

Pós- Graduação 
Espec~ção 3 
Sem espec~ção 4 
Mestrado em andamento 1 
Mestrado completo 1 
Doutorado 1 

3.4 .1 Análise das variáveis 

Média 
Amplitude 

Estado civil 
Casado 5 
Solteiro 4 
Divorciado 1 

Conforme o quadro 4, a maioria dos psicólogos pertencia ao sexo feminino 

(8). A idade média das mulheres foi de 35,1 %. Cinco dos 1 O entrevistados já havia 

cursado pós-graduação, tanto o lato sensu como o strictu sensu. Quanto ao estado 

civil, cinco dos psicólogos eram casados. 



3.4.2 Discursos do Sujeito Coletivo- Psicólogos 

tem que se 
apresentar ao paciente 
no seu lado 
profissional. 

Eu acho complicado falar em religião dentro desse 
trabalho, dentro da psicologia. O meu trabalho tem toda 
uma teoria que me embasa e sempre quando eu entro pra 
atender um paciente eu acabo me desapegando da núnha 
religião. Não vejo qualquer interferência. Você tem que 
se apresentar à pessoa que está no sofrimento, no seu 
lado profissional e tentar fazer o melhor possível. Mas 
tem uma coisa de fé, de acreditar que o meu trabalho é 
importante. Não sei se é uma fé religiosa, uma fé no meu 
trabalho, uma fé na importância do papel do psicólogo 

~~~~=---~--~~·~~desses~~·iiii~~~~~~~~~ 
Energia transformação, energia transformação, é esperança, um pensar, uma 
esperança tentativa de ver o paciente, de uma fonna que não seja 

somente a doença, que assim o que está sendo feito tem 
um sentido, tem um valor. Eu acho que faz parte de todo 
ser humano que ele tenha uma fé religiosa, viva com essa 
fé todos os momentos da vida. É uma das condições da 
humanidade. Eu sou uma pessoa religiosa no sentido 
mais amplo. Eu acho que sem a minha fé, essa energia 
que eu... tenho crença, das transformações, das 
mudanças, não teria como trabalhar. A doença te remete 
muito a fàzer essa ponte com a fé, com a religião, porque 
a gente precisa se segurar em algo maior, pra que a gente 
possa continuar. Enfim, são respostas pra mim mesma 
no meu contato com os pacientes, nas suas indagações 
sobre a morte, sobre morrer ou viver. 

IC.3. Eu não sei como Eu nunca parei pra pensar sobre isso. Eu sei que eu 
isto acaba penso em Deus, numa fé. Eu não sei como isto acaba 
influenciando o meu influenciando o meu trabalho. Eu acho que é uma coisa 
trabalho. interna em mim, se tem algum significado, é de uma 

maneira ue não é exatamente ti ificada. 
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A pessoa que tem fé Eu percebo que há algo fundamental. Eu percebo um 
tem muito mais força sentimento muito grande de desamparo, um sentimento 
de vontade para muito grande de insegurança, um medo do que vai 
enftentar a doença. acontecer, da dependência, da doença, do precisar do 

outro. Então, isto dá este sentimento de um total 
desamparo e 1àlta de uma perspectiva. O que a religião 
dá pra esse idoso? Dá idéias, as quais ele pode se afirmar 
e se apoiar. Ele tem um Deus que protege, existe um 
objetivo na vida dele e existe um futuro, né, e sem o 
Deus ele não consegue. A fé é muito importante pro 
paciente, pra ele estar indo a busca da procura de si, estar 
entendendo a parte como uma etapa da vida e não como 
uma quebra na vida. A fé muitas vezes ajuda o paciente a 
se segurar nessa relação toda e até lidar melhor tanto 
com a doença quanto até com a fiunília As pessoas 
quando tão com câncer aparece mais à fé, parece que ela 
busca mais a ajuda de Deus. Isso é uma maneira que o 
paciente tem de se conformar com a doença, de não estar 
tão revoltado. Isto ajuda na aceitação da doença ou de 
que ele não consegue explicar, o médico também não 
consegue explicar, isso não é explicável por nenhum 
profissional. Então ele busca essa explicação na fé e em 
Deus. A fé ajuda muito porque ele tem uma esperança, 
ele olha prá aquilo, é uma maneira dele buscar, é uma 
ajuda positiva pra ele, né. A questão religiosa está 
sempre presente em todo o momento, nas respostas, em 
todas as manifestações. Eu penso que é um dado 
importante pra gente. A gente pode estar atenta pra ouvir 
as explicações, né .... O paciente idoso com câncer, a 
pessoa que tem fé, que expressa algum sentiuento 
religioso tem muito mais força de vontade, porque ela 
acredita em algo. Esse acreditar em algo é que fàz com 
que a pessoa tenha mais estimulo prá se tratar, prá se 
cuidar e ir adiante com o tratamento. Muitas vezes 
contribui no ajustamento, na adesão ao tratamento. Isso 
ajuda muito e é muito interessante porque ele se apega na 
religiio dele e aceita melhor esse ciclo da vida. O 
desapego, a missão, a idade, as doenças que vem com a 
idade .. Eu acho extremamente importante a religião. A 
gente tenta resgatar isso de alguma forma. A religião é o 
que ele acredita, são os dogmas dele. Eu vejo como um 
ponto positivo. Isso independente da crença da pessoa. 
Eu nunca tento desmistificar ou tirar crença da pessoa ou 
fé da uilo ue ... então é, se ela crê ue vai ser 
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Há os que se protegem 
do desespero e há os 
que têm um 
esclarecimento mais 
tranqüilo. 

Uma atividade 
religiosa seria uma das 
opções. 

curada. então creia nisso e bote fé mesmo. O paciente 
idoso tem a certeza absoluta que Deus está com ele, que 
Deus vai ajuda-lo. Ele precisa ter isso com ele, Se Deus 
criou os médicos, então, é porque eu tenho que me tratar 
e tenho que ficar boa. Deus pôs a mão no médico pra 
tratar. 

Você encontra pacientes que se mostram muito 
desesperadas, e aí elas entram numa fé religiosa que 
acaba meio paralisando todo um mecanismo de 
pensamento dela. Então, Deus vai curar, mas muito se 
protegendo do desespero que propriamente tendo uma fé. 
Nas pacientes que estão mais próximas do óbito e que já 
tem uma consciência mais desenvolvida sobre qualquer 
prosseguimento da doença. Elas sabem que Deus vai 
estar cuidando dela, ela não faz cobranças de que Deus 
vai cura-la ou vai atenuar o sofrimento, não, ela entra 
num outro tipo de relação. Deus está olhando por mim, e 
eu estou tranqüila seja qual o destino que ele me 
escolheu. Elas fazem um pacto consigo mesmo e tem um 
esclarecimento mais tranqüilo e mais livre de tudo isso. 

Olha, eu recomendaria. Tudo que for bom, eu recomendo 
o paciente a ta fazendo. A partir do momento que ele tem 
o diagnóstico, a vida não é mais a mesma. Então, eu 
acabo sempre querendo saber se a pessoa tem alguma 
religião, se ela pertence a algum grupo ... Eu sempre 
oriento a procurar esses grupos, não se distanciar, 
chamá-los, trazer eles pra dentro de sua casa. Isso tem 
toda aquela participação, movimento de fé, de esperança, 
de contato com outras pessoas, o carinho, a pessoa não 
sente só, abandonada, com medo. Até porque tem todo 
um contexto de socialização, de troca, pra ela poder se 
inserir na sociedade mesmo, né. Eu acho que ela tem que 
desenvolver a sua espiritualidade seja do que jeito que 
ela entende essa espiritualidade. Aqui na enfermaria eu 
sou a primeira pessoa a procurar um capelão, um pastor, 
a comunidade, estar · com a 
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Depende. Antes 
recomendar eu preciso 
saber no que ele 
acredita. 

Não é o meu papel, não 
faz parte de como 
trabalho. 

poder rezar junto, porque eu acho que faz sentido. Um 
paciente com câncer tem que dar um resignificado pra 
vida dele e uma atividade religiosa, seria uma das 

Antes de recomendar eu pergunto se o paciente acredita 
em alguma coisa. Eu procuro resgatar como era antes de 
ser idoso, de estar doente, o que você fazia? E por que 
não fazer agora? Eu acho super válido, eu acho bom, 
acho que precisam ter uma religião, seja ela qual for, mas 
recomendar não. Eu procuro ver no que ele acredita, 
como ele acredita e o que é importante pra ele nesse 
acreditar e como a fé pode estar lhe ajudando a enfrentar 
toda essa situação. Não tento dar nada que não seja do 
próprio paciente. Se é um paciente que me fala da sua 
religiosidade, que já tem as suas ligações, então isto é 
instrumentalizado, O que eu percebo é que aqueles 
pacientes idosos que inclusive participam de uma 
religião, que participam de um grupo, eles não são 
sozinhos. E com isto além de um Deus, tem gente que o 
ajuda, tendo as mesmas idéias, participando dos grupos 
religiosos onde sem sentem úteis, onde fazem obras 
assistenciais, participam de bazar, que faz o seu 
crochezinho, que se sentem úteis, se sentem gente. Eu 
acho que depende da família também, eu acho que tem 
que respeitar tanto o paciente como a família. Se ele 
demonstrar uma coisa, mesmo assim, a gente pode até 
não recomendar. 

Recomendar? Eu não! Porque eu acho que esse não é 
meu papel, não faz parte de como trabalho, pelo menos 
por enquanto. Mas se a pessoa vem com essa proposta de 
estar procurando eu estimulo, porque eu acho que vai 
fazer bem prá ela, desde que ela queira. Às vezes me 
espanta muito, a maneira como o paciente vem falar de 
Deus, de sua fé, e como isso é capaz de deixar aquela 
pessoa bem, como aquilo apazigua a angustia. Então 
quando eu vejo isto eu fico feliz! Porque é uma maneira 
positiva daquela pessoa passar por esse momento da 
vida. 
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3.4.3 Análise dos Discursos do Sujeito Coletivo- Psicólogos 

O papel da psicologia junto à equipe multiprofissional, em se tratando do 

paciente idoso com câncer, assume papel altamente relevante. Para melhor 

compreensão desta questão, buscou-se entender o significado da fé religiosa no 

trabalho do psicólogo. Como resultado desta indagação, surgiram três idéias centrais 

(IC). 

A primeira IC, se afirma na expressão "Você tem que se apresentar ao 

paciente no seu lado profissionaf'. A fala do social se fortalece conforme o oficio 

técnico dos bancos escolares. É necessário desempenhar a tarefa de maneira eficiente 

e com competência. O discurso aponta para urna crença, urna confiança no trabalho a 

ser executado, não especificamente urna fé religiosa. "O meu trabalho tem toda uma 

teoria que me embasa e sempre quando eu entro pra atender um paciente eu acabo 

me desapegando da minha religião. Você tem que fazer o melhor possível". Apesar 

do discurso coletivo se apresentar num tom tecnicista, no mundo contemporâneo 

vários são os pesquisadores que reflexionam a questão do trabalho dos psicólogos 

com as organizações religiosas, no sentido de providenciar modelos concretos de 

parceria. Muita discussão deverá ocorrer na área, pois se trata de um contexto 

desafiador. É preciso estar atento quanto ao valor da função histórica que as 

comunidades religiosas têm ocupado tanto na manutenção quanto na melhoria da 

saúde mental. Atualmente nos EUA tem havido um interesse ascendente do 

profissional de psicologia pela espiritualidade. Os psicólogos estão procurando 

outros caminhos para promover a diversidade profissional. Neste sentido, parece 

inevitável que estes profissionais comecem a trabalhar mais próximo do clero e das 

organizações religiosas no futuro do que eles trabalharam no passado (MCMINN et 

ai. 2001). 

Ao contrário da pnmerra IC, a segunda IC manifesta-se com a seguinte 

síntese: "Energia transformação, esperança". O Discurso coletivo indica que a fé 

religiosa faz parte do cotidiano deste sujeito. É um instrumento que encoraja e 

fortalece o profissional a disseminar o bom humor e a alegria de viver ao paciente 

que está acamado e que precisa além da terapia convencional, carinho e amor. O 

coletivo dá a idéia que é possível acreditar que há espaço tanto para a ciência como 
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para o lado psico-espiritual. Assim, o enfrentamento da doença pelo paciente poderá 

ser reforçado, quando do atendimento, levando em conta que a fé é uma "semente" 

que deve ser regada sempre na tentativa de que ela cresça e se dissemine. "É energia 

transformação, é esperança, uma tentativa de ver o paciente, de uma forma que não 

seja somente a doença, que assim o que está sendo feito tem um sentido, tem um 

valor. Eu sou uma pessoa religiosa no sentido mais amplo. Eu acho que sem a minha 

fé, não teria como trabalhar. A gente precisa se segurar em algo maior, pra que a 

gente possa continuar". O discurso apresentado pelo coletivo de psicologia apresenta 

características do Cristão Profissional de Saúde, termo que sugere segundo 

LOUSSIER (1997) um compromisso radical por parte da pessoa, uma qualidade que 

lhe permeia toda a vida, particularmente a vida profissional como um profissional da 

saúde. Assim, os pacientes esperarão mais deste profissional, do que simplesmente a 

prestação de um serviço. 

Na terceira IC há o momento da dúvida "Eu não sei como isto acaba 

influenciando o meu trabalho". Apesar do coletivo não negar a reflexão com Deus, 

não há clareza da maneira como a fé interfere em suas relações no trabalho. O 

discurso aponta para uma questão de fórum íntimo, sendo que não é repassado para a 

rotina. 

Fé religiosa do paciente idoso e tratamento de câncer foram o próximo tema 

abordado com o psicólogo, sendo que duas idéias centrais foram destacadas. 

A primeira IC se apresenta de forma decisiva, afirmando que "A pessoa que 

tem fé tem muito mais força de vontade para enfrentar a doença". O discurso do 

sujeito coletivo realça a importância do crer, no sentido do fortalecimento interior 

para o enfrentamento da enfermidade. AUBERT ( 1998) numa das considerações 

finais da pesquisa sobre a experiência da oração acolhida na clínica psicológica, 

relata que a oração traz em si, um significado de "re-ligare", vivificando a ligação 

com Deus e ao mesmo tempo, ou como conseqüência, fortalecendo a ligação com os 

elementos da própria vida. A fé também ajuda o paciente a se descobrir, se afirmar e 

entender melhor a vida, mantendo uma relação mais confortável com aqueles que o 

cercam "Ele tem um Deus que protege, existe um objetivo na vida dele e existe um 

futuro, né, e sem o Deus ele não consegue. A fé é muito importante pro paciente, pra 



90 

ele estar indo a procura de si. A fé muitas vezes ajuda o paciente a se segurar nessa 

relação toda e até lidar melhor tanto com a doença quanto até com a família". Para 

JOHNSON e SPILKA (1991), há muita evidência de que a fé pode ser um grande 

conforto quando a pessoa se encontra frente a uma doença ameaçadora como o 

câncer. Em um estudo sobre enfrentamento do câncer de mama, a função do clero e 

da fé, 85,4% das mullieres pesquisadas afirmaram que a religião as ajudou no 

enfrentamento das doenças. BERG ( 1980) afirma que a fé é mais do que a força de 

um pensamento positivo. Ela obtém força a partir da convicção de que Deus, como 

inteligência suprema, tudo sabe, e como amor divino está disposto a tudo fazer para o 

seu bem. 

O discurso coletivo reafirma quão importante é a fé em pacientes que 

possuem doenças graves. Nestas situações a fé é mais exteriorizada, a busca de Deus 

fica mais constante, tornando o paciente mais conformado e menos agressivo. "As 

pessoas quando tão com câncer aparece mais a fé, parece que ela busca mais a 

ajuda de Deus. Isso é uma maneira que o paciente tem de se conformar com a 

doença, de não estar tão revoltado". A crença e a prática religiosa se tornam 

particularmente importantes para as pessoas idosas quando elas se tornam doentes 

(KOENIG 1999b). Para O'CONNOR et al. (1990), em uma pesquisa sobre o 

entendimento de pacientes recém diagnosticados com câncer de mama, pulmão, 

cólon e reto, pela busca de um significado, relataram que a fé ajudou os sujeitos da 

pesquisa a lutar contra o câncer, a renovar a sua fé religiosa e a desenvolver 

esperança como resultado de sua fé. 

O discurso do sujeito coletivo destaca que muitas respostas são encontradas 

na própria fé, pois esta fornece a esperança, que é um alimento positivo em sua vida. 

"Ele não consegue explicar, o médico também não consegue explicar, isso não é 

explicável por nenhum profissional. Então ele busca essa explicação na fé e em 

Deus. A fé ajuda muito porque ele tem uma esperança, ele olha pra aquilo, é uma 

maneira dele buscar, é uma ajuda positiva pra ele". SALEH E BROCKOPP (2001) 

descrevem em estudo sobre a esperança entre pacientes hospitalizados com câncer 

antes do transplante de medula óssea, o seguinte discurso: "when I go to church and 

hear the preaching of God's word encourages me. What I am doing here right now, 

sitting' here studying the sunday school lesson and study of God's word and the 
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fellowship ofthe Christians, it encourages me". AUBERT (1998) assegura que se a 

premência da vivência religiosa, tão freqüente em determinados momentos da vida 

religiosa não for bem recebida na terapia como um elemento de seu 

desenvolvimento, o processo terapêutico ficará truncado e incompleto, dificultando à 

pessoa completar-se como uma unidade. 

O idoso tende a viver mais intensamente a sua religião e os espaços de sua 

vida são geralmente preenchidos por meio de uma fé fervorosa. A fé alimenta e dá 

muito mais energia para ir à busca de algo, a busca do inatingível, conseqüentemente 

ele pode aderir com mais vigor ao seu tratamento e lutar com mais intensidade contra 

a doença. As questões espirituais são potencialmente úteis na promoção do senso de 

bem-estar do paciente e na resposta ao tratamento (MCKEE e CHAPPEL 1992). "A 

questão religiosa está sempre presente em todo o momento, nas respostas, em todas 

as manifestações. O paciente idoso com câncer, a pessoa que tem fé, tem muito mais 

força de vontade, porque ela acredita em algo. Isto faz com que a pessoa tenha mais 

estímulo pra se tratar, pra se cuidar e ir adiante com o tratamento. Muitas vezes 

contribui no ajustamento, na adesão ao tratamento ". A religião apresenta muitas 

conseqüências observáveis que contribuem construtivamente para o ajuste, adaptação 

e a integração do processo de envelhecimento das pessoas (MOBERG 1965). 

O discurso coletivo indica que a religião é um fator relevante para o idoso, 

sem levar em conta qual a religião, mas respeitando a crença de cada um. Há uma 

certeza de que Deus se faz presente na vida do coletivo idoso e ele acredita muito 

nisto e espera a ajuda divina. Neste sentido, é passível que se Deus instituiu o 

médico, é para que este execute os seus oficios junto ao idoso e promova o 

restabelecimento de sua saúde. "A religião é o que ele acredita, são os dogmas dele. 

Isso independente da crença da pessoa. O paciente idoso tem a certeza absoluta que 

Deus está com ele, que Deus vai ajudá-lo. Se Deus criou os médicos, então, é porque 

eu tenho que me tratar e tenho que ficar boa". 

Na segunda IC, o pensamento assim se destaca: "Há os que se protegem do 

desespero e há os que têm um esclarecimento mais tranqüilo". O enunciado coletivo 

sugere dois caminhos. O primeiro evidencia que a fé religiosa possui um poder de 

bloqueio sobre o idoso com câncer. Neste sentido o paciente se interioriza e se fecha 

esperando que somente Deus poderá livrá-lo do problema. Aqui o coletivo mostra 
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que este processo parece mais uma fuga, do que a verdadeira fé religiosa. O segundo, 

em relação aos pacientes com a doença mais avançada, se apresentam de maneira 

mais tranqüila e com melhor preparo. Há consciência de que o Sagrado está à frente 

deles, independente do caminho a ser tomado, e esta fase tenderá a ser mais 

tranqüila. 

Recomendar algum tipo de atividade religiosa para o paciente idoso com 

câncer não é uma tarefà fácil. É natural que as concepções sejam diferentes entre os 

psicólogos. Esta indagação gerou três IC, as quais são expostas abaixo. 

Já na primeira I C, a tendência foi pela possibilidade positiva. "Uma atividade 

religiosa seria uma das opções". Este pensamento coletivo se traduz numa vontade 

do profissional psicólogo, para que o coletivo idoso se fortaleça e busque aquilo que 

lhe faz bem. "Tudo que for bom, eu recomendo o paciente a tá fazendo". 

HINTIKKA et al. (2001) por meio de uma pesquisa envolvendo o tema freqüência 

religiosa e satisfação de vida na população finlandesa, concluíram que a atividade 

religiosa estava associada com o bem-estar mental. A pesquisa ainda sugere que a 

atividade religiosa pode aumentar a satisfàção de vida, pode proporcionar uma 

função benéfica na manutenção mental e no bem-estar geral e facilitar a recuperação. 

Para um grande número de pessoas, quando uma doença grave se apresenta 

em sua vida, há muita tristeza e é um caminho fértil para o desenvolvimento de 

quadros depressivos. A vida toma um rumo diferente. É preciso se despojar de 

algumas coisas e renovar outras para encontrar forças para enfrentar este novo 

desafio. "A partir do momento que ele tem o diagnóstico, a vida não é mais a 

mesma". O diagnóstico do câncer muitas vezes provoca uma crise de significados e 

freqüentemente debilita antecipadamente uma fé na realidade (illGHFIELD 1992). 

O discurso realça que em primeiro lugar, o sujeito coletivo busca conhecer a 

vida religiosa do paciente idoso para poder contribuir e fortalecer os laços 

comunitários. Assim, procurará fornecer o encorajamento e a esperança será aliada. 

A inserção do idoso na sociedade poderá resgatar a solidariedade social e trazer 

conseqüentemente o espírito de cooperação dos indivíduos. "Eu acabo sempre 

querendo saber se a pessoa tem alguma religião, se ela pertence a algum grupo. Eu 

sempre oriento a procurar esses grupos, não se distanciar, trazer eles pra dentro de 
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sua casa. Isso tem toda aquela participação, movimento de fé, de esperança, de 

contato com outras pessoas, o carinho, a pessoa não sente só, com medo. Tem todo 

um contexto de socialização, de troca, pra ela poder se inserir na sociedade 

mesmo". AUBERT (1998) ao investigar "a experiência da oração acolhida na clínica 

psicológica", mencionou que na prática clínica as questões religiosas têm surgido em 

ritmo crescente, geralmente acopladas a questões existenciais e a temas éticos e 

morais. Na maioria das vezes, a religiosidade aparece sob uma forma velada, as 

pessoas começam por exemplo: se perguntando sobre seus destinos, sobre a morte e 

terminam por manifestar a busca de algum tipo de fé, de confiança absoluta, a crença 

em um ser superior. De acordo com KOENIG et ai. (1988a) a família e os amigos 

ocupam uma função vital em providenciar apoio e encorajamento durante os 

períodos de angústia. 

É importante que o paciente almeje um crescimento em sua espiritualidade. O 

paciente com câncer precisa dar um novo sentido a sua vida. "Eu acho que ela tem 

que desenvolver a sua espiritualidade. Aqui na enfermaria eu sou a primeira pessoa 

a procurar um capelão, um pastor, a comunidade pra poder rezar junto, porque eu 

acho que faz sentido. Um paciente com câncer tem que dar um ressignificado pra 

vida dele. A oração cria muitos sentimentos nas pessoas com câncer. Ela conforta, 

consola, acalma, dá sentido, dá alivio, dá tranqüilidade e confiança (TAYLOR e 

OUTLA W 2002). Pesquisa desenvolvida por LANDMARK et ai. (200 1) com o 

objetivo de descrever como I O mulheres norueguesas com diagnóstico de câncer 

experienciavam a vida com a doença, mostrou que viver com câncer de mama 

envolveu uma consciência existencial, com diferentes níveis de expectativa, luta 

contra a morte, vida para o futuro, crença religiosa e dúvidas e aumento de 

consciência dos valores na vida. GONÇALVES (2000) numa das propostas finais do 

seu estudo com pacientes com diagnóstico de câncer, enfatiza que seria importante 

convidar as comunidades religiosas a participarem da luta contra o câncer como um 

reforço de ambas as partes (médica e religiosa). COHEN et ai. (2001) afirmaram que 

quando a crença e os valores religiosos e espirituais são conduzidos cuidadosa e 

respeitosamente na vida do paciente, podem revelar informações capazes de instruir 

o procedimento médico. 
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Na segunda IC o discurso se mostra cauteloso. "Depende. Antes de 

recomendar eu preciso saber no que ele acredita". O coletivo se manifesta pelo 

respeito e pela busca do conhecimento do paciente idoso. Ter noção do passado é 

fundamental para se tomar medidas acertadas. Não há uma recomendação direta, mas 

sim, um estímulo para buscar aquilo que ele já praticava. O discurso enfatiza a 

importância do paciente idoso com câncer possuir uma religião, até como recurso 

que o ajude a se apoiar e enfrentar as adversidades da vida. O que o paciente idoso já 

conquistou no passado, ou seja, a sua prática religiosa será motivada para que o 

coloque em exercício, mas sem impor nada que não lhe seja típico. "Eu pergunto se o 

paciente acredita em alguma coisa. Eu procuro resgatar como era antes de ser 

idoso, de estar doente. Eu acho que precisam ter uma religião, seja ela qual for, mas 

recomendar não. Eu procuro ver no que ele acredita e como ele acredita. Se é um 

paciente que me fala da sua religiosidade, que já tem as suas ligações, então isto é 

instrumentalizado". O'HARA (2002) ao indagar se há uma função para oração e a 

espiritualidade em cuidados de saúde, relata que a oração e a religiosidade 

necessitam ser entendidas dentro de um contexto da espiritualidade do paciente e não 

como definido pelo reducionismo atômico do materialismo científico. 

O discurso coletivo chama a atenção quanto aos pacientes que fazem parte da 

religião ou de um grupo religioso. Os idosos não seguem solitários, mas sim, com 

Deus e com os amigos. Sentir-se proveitoso nesta altura da vida tem um valor 

extraordinário, dá condições aos pacientes de poderem participar de várias atividades 

e ocupar a mente. "O que eu percebo é que aqueles pacientes idosos que inclusive 

participam de uma religião, que participam de um grupo, eles não são sozinhos. E 

com isto além de um Deus, tem gente que o ajuda, tendo as mesmas idéias, 

participando dos grupos religiosos ... onde sem sentem úteis, sentem gente". 

Pertencer e participar de um grupo religioso pode trazer conseqüências psicossociais 

saudáveis que influenciam positivamente a saúde. A religião promove coesão social, 

sensação de pertencer, incorporar e participar, sanciona continuidade dos 

relacionamentos, padrões familiares e outros sistemas de apoio (LOTUFO NETO 

1997). A religião, quando usada como enfrentamento, não deve ser direcionada 

apenas para a cura da doença, mas também para o bem-estar mais amplo das pessoas 

(PAIVA 1998). SORAJJAKOOL (1998) em estudo de revisão sobre gerontologia, 
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espiritualidade e religião, relata que a religião recompõe a realidade e, portanto, visa 

reduzir o sofrimento. Numerosos estudos têm mostrado que as pessoas idosas têm 

um grande interesse pela religião, especialmente como um meio de luta nas 

condições de saúde e em várias questões do envelhecimento. 

A terceira IC "Não é o meu papel, não faz parte de como trabalho" nega a 

recomendação de qualquer tipo de atividade religiosa. A primeira impressão do 

discurso coletivo aponta para uma tendência tecnicista, ficando a questão religiosa 

sem ser explorada. Porém o discurso não é tão inflexível, respeita-se a necessidade 

do paciente idoso. Quando há interesse pelo assunto, há espaço e incentivo para a sua 

busca. A fala do coletivo destaca o quanto a presença de Deus e a sua respectiva fé 

encoraja e conforta os momentos tristes da vida do paciente. "Recomendar? Eu não! 

Pelo menos por enquanto. Mas se a pessoa vem com essa proposta de estar 

procurando eu estimulo, porque eu acho que vai fazer bem. Às vezes me espanta 

muito, a maneira como o paciente vem falar de Deus, de sua fé, e como isso é capaz 

de deixar aquela pessoa bem, como aquilo apazigua a angústia". As crenças e as 

práticas religiosas são instrumentos que os pacientes costumam usar para amenizar 

os seus sentimentos de angústia durante a doença (KOENIG 2001). Como assunto 

reemergente, a temática - religião ganha agora atenção especial na Associação 

Americana de Psicólogos (APA), com a criação de um departamento para psicólogos 

interessados na interface entre religião e psicologia (O'CONNOR 2001). Existe 

pouca dúvida de que a profissão de psicologia esteja em transição. Entre as muitas 

mudanças estão as tendências que apontam que o caminho não está seguindo o rumo 

dos serviços diretos, mas sim para serviços mais consultivos e indiretos, 

incrementando a consciência de espiritualidade como uma área de diversidade 

humana, compromisso maior com as pessoas marginalizadas e injustiçadas e com a 

globalização da psicologia (MCMINN et ai. 2001). 



3.5 Variáveis sócio-demográficas- Capelães 

Quadro 5 - Perfil de cinco capelães de base hospitalar, segundo variáveis sócio

demográficas, São Paulo, SP /Brasil, janeiro a março de 2001. 

Sexo Idade (anos) 
Fenúmmo 1 Média 53,8 
Masculino 4 Amplitude 48-61 

Pós- Graduação Estado civil 
Especialização 2 Casado 2 
Sem especialização 2 Solteiro 3 
Mestrado completo 1 

3.5.1 Análise das variáveis 
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A amostra (quadro 5) foi composta por 2 padres católicos, 2 pastores 

evangélicos e um rabino. A média de idade foi de 53,8 anos. Quanto a pós -

graduação, 3 deles haviam cursado no mínimo um curso, seja lato sensu ou strictu 

sensu. Já em relação ao estado civil, 2 eram casados e três eram solteiros. 
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3.5.2 Discursos do Sujeito Coletivo- Capelães 

A fé é a resposta para 
todas as 
circunstâncias. 

Indiscutivelmente, como religioso e tendo sido 
praticamente educado o tempo todo a partir de uma fé 
cristã, tendo o próprio modelo do evangelho, eu 
considero este trabalho não apenas o trabalho junto a 
doentes, mas principalmente o trabalho na pastoral da 
saúde, na pastoral hospitalar ... A fé é a resposta para 
todas as circunstâncias. É quase que um ditado - dificil 
com fé, sem fé seria muito mais dificil ainda encontrar 
as soluções. Eu sempre falo que quem tem fé também 
tem problemas, mas quem tem fé tem forças para 
enfrentar, ir à busca de caminhos que levem a respostas 
positivas na nossa vida. Eu acredito que demonstrar a 
minha fé, é um estímulo para aqueles que às vezes até 
têm. mas que está um pouco adormecida. Eu acho que a 
minha fé me dá força pra que eu possa fazer os outros 
enfrentarem os seus problemas, me ajuda encarar as 
minhas dificuldades. 

~~~:;;-:-:;~~s;; 

visita e 
doentes. 

o fundamento de tudo! Não é? Porque desde que nos 
propusemos a ministrar sobre esperança. o básico é a 
fé... Sem a fé seria impossível, né? Então, tem que 
tomar parte, senão não posso ter autoridade para 
transmitir alguma coisa a alguém, daquele que eu não 
conheço, que eu não experimentei. E a minha ação tem 
que ser reintegradora das condições vitais, naturais da 
vida humana, não é? Então eu fazendo isso certamente 
há para mim uma grande satisfação, uma grande alegria 
de poder ser portador de um trabalho, de um discurso, 
de sentimentos com os quais eu faço uma troca com 

não é? 

Como parte da minha fé, temos obrigações religiosas e 
ajudar os uma das obrigações é visitar os doentes. Agora a minha 

fé em Deus faz parte disto. Os doentes são aflitos, são 
ocupados, então é uma obrigação religiosa visitar e 

udar os doentes. 
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paciente a encarar a 
própria doença, para 
que possa viver bem. 

;<iE~~~~ 

e 
VIvencia religiosa 
conservadora. 

A fé do idoso é uma fé mais centrada num Deus, numa 
esperança de vida eterna, uma fé de agradecimento pela 
vida que teve. Então a resposta da fé o ajuda a encarar a 
própria doença, para que possa viver bem. Alguém que 
tem fé consegue olhar para trás, ver a sua caminhada e 
principalmente no caso de um idoso, encontrar pela fé, 
ainda muito para agradecer. Ao poder agradecer a Deus, 
ele também encontra energia, aquele último substrato de 
energia que o permite continuar lutando pela vida. A 
resposta a um tratamento de câncer é certamente, muito 
mais positiva quando o sujeito se coloca pela fé nas 
mãos de Deus do que em alguém que considera a vida 
pura e simplesmente do lado material, do lado 
agnóstico, sem crença nenhuma. O paciente idoso já fez 
o ciclo normal da vida. Então no fundo, você percebe 
que a fé o ajuda a viver como se fosse um lucro e até 
celebrar um pouco a vida. Por pior que seja a 
experiência do idoso ou o sofrimento, ele confia, porque 
a mensagem é sempre de esperança - de um ano, de um 
mês, de dois meses, de uma semana, de um dia, alguns 
minutos, então fé. Eu creio apesar do sofrimento, apesar 
da dor, apesar da morte eu continuo crendo. Então eu 
vou esperar, eu vou continuar crendo nesse Deus, apesar 
de todas as · eu amo esse Deus. 

O paciente idoso nos remete a um tempo bem anterior a 
esse que nós vivemos, portanto, há uma situação 
cultural, há uma situação de vivência religiosa que nós 
basicamente podemos compreender como um contexto 
conservador. Então há muito desse conservadorismo 
interferindo na fé, na expectativa desse paciente frente à 
doença ou frente ao futuro mais global, com 
características de fatalismo. Eles entendem que essa é à 
vontade de Deus e que nós nos rendemos à vontade de 
Deus, quando na verdade não deve ser assim, não é? 
Devemos ter e fazer com que eles reflex.ionem a 
respeito de uma fé que os promovam, não é? Que de a 
eles as condições de viver esses momentos tristes da 
vida, apesar dessas dificuldades, até mesmo muito 
sombrio, mas com esperança, tranqüilidade, paz e 
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As pessoas idosas são Eu me esforço prá dar esperança e comentar que as 
maiS ou menos coisas estão indo bem, a pessoa talvez parece melhor 
reconciliadas com a esta semana do que a semana anterior. Muitas vezes dá 
vida. prá ver, dá prá perceber uma mudança na situação da 

Desde que 
condições de vida. 

pessoa de uma semana prá outra, que não dá prá ver 
essa mudança diariamente. Então se a pessoa não parece 
muito melhor, eu me esforço prá dar mais força, mais 
otimismo, mais esperança. As pessoas idosas são mais 
ou menos reconciliadas com a idéia que já estão na 
última parte da vida, né, e senão por câncer, então vai 
ser um infarto ou outra coisa, né? 

Eu recomendaria. Há muita coisa que se possa fazer 
com o idoso. O que ele gosta de fazer, o que ele sempre 
fez? É lendo a Bíblia? Fazendo oração? A leitura dos 
Salmos é muito bom prá ler como ato religioso. Isso faz 
muito bem para o paciente, não é? A experiência de fé 
que ele tem é muito importante prá ele, e é importante 
até para o pessoal que vem trabalhando, que está 
ministrando fé. 

~~ 

em Se o sujeito já tem fé e se está dentro de instituições que 
me possibilite e se ele tem condições de vida.... de uma 
certa qualidade boa de vida, a melhor atividade religiosa 
ainda está na linha da participação nas atividades 
comunitárias, da oração pessoal, do estudo da palavra de 
Deus, da leitura da Bíblia e principalmente do colocar
se a serviço dos que também estão em condições talvez 

· do ele · · estar. 
~::u:t;:;:""';;:~:r;:;;;~~ 

A partir do momento 
que ele tenha curado a 
sua própria ferida. 

Seria importante se ele tivesse uma atividade religiosa, a 
partir do momento que ele tenha curado a sua própria 
ferida. Isso não significa curar o câncer, né, curar a 
doença, não necessariamente; quer dizer, uma coisa que 
você conseguiu vencer, superar, aprender a conviver 
com o seu problema. Se você não curar a sua "ferida", 
vai colocar em contato com a "ferida" de outro ... Eu 
acho virar uma "ferida" ainda maior né? 
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Depende da O paciente idoso que não teve qualquer relação com a 
experiência com Deus. religião torna-se muito dificil. Ele pode até aceitar, 

agarrando-se a religião não como uma contextualização 
das necessidades de relação dele com o ser superior que 
é o senhor Deus, né, mas como uma coisa muito 
particularizada no sentido de resolver este problema que 
agora ele está passando. Mas isto é muito vazio! Não 
pode haver no indivíduo essa situação, esse princípio, 
essa idéia de barganha, porque a religião não é isso! 
Agora, alguém que já vem numa fé muita grande, muito 
crescente, com grandes expenenciaS, torna-se 
extremamente fácil fazer com que essa fé passe a ter 
uma dominação sobre os sentimentos dele. Isso fàz 
caminhar maravilliosamente bem, né. Agora, o ateu fica 
muito mais dificil. 

3.5.3 Análise dos Discursos do Sujeito Coletivo- Capelães 

100 

A fé religiosa para o capelão é um instrumento que direciona e fortalece as 

suas ações. Por meio desta ferramenta ele transmite confiança, desperta a esperança e 

proporciona conforto e amor para as pessoas que dele necessitam. 

O significado da fé religiosa junto ao trabalho do capelão, parece ser uma 

pergunta sugestionada, porém, de valor relevante. O material colhido do discurso 

forneceu três idéias centrais. 

Num tom bastante fervoroso, a primeira IC se mostra como a prova de fogo 

deste sujeito "A fé é a resposta para todas as circunstâncias". No discurso coletivo o 

trabalho na pastoral hospitalar assume grande relevância para o capelão. O discurso 

enfati.za a fé como a solução para a vida e a busca de respostas positivas para o 

enfrentamento dos problemas. Sem ela poderá ocorrer um ofuscamento e os 

problemas poderão ser encarados com maior dificuldade. A presença da fé na vida do 

coletivo se expressa de maneira a produzir forças internas, e nesse sentido, poder 

ajudar os pacientes a se fortaleceram e encontrarem um caminho mais seguro. O 

discurso evidencia que mesmo para aqueles dotados de fé, as situações da vida 

poderão nem sempre ser maravilhosas. Por outro lado, as pessoas sem fé sofreriam 
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muito mais para transpor os obstáculos da vida. "A fé é a resposta para todas as 

circunstâncias. "Quem tem fé também tem problemas, mas quem tem fé tem forças 

para enfrentar, ir à busca de caminhos que levem a respostas positivas na nossa 

vida. A minha fé me dá força pra que eu possa fazer os outros enfrentarem os seus 

problemas, ela me ajuda encarar as minhas dificuldades". 

A segunda IC se afirma na expressão "É o fundamento de tudo!". O discurso 

aponta para a fé como sendo uma necessidade básica e propulsora do cotidiano. O 

que chama a atenção é o quanto à fé capacita o coletivo para poder transmitir uma 

mensagem de esperança aos pacientes. A vivência na fé é uma atividade prática que 

precisa ser experimentada diariamente e este experimentar pode nutrir o corpo como 

um todo. Assim, este envolvimento poderá permitir que o coletivo dirija e 

impulsione a vida da melhor forma possíve~ no sentido da união e do amor fraterno. 

" ... Desde que nos propusemos a ministrar sobre esperança, o básico é a fé ... Sem a 

fé seria impossível. Então, tem que tomar parte, senão não posso ter autoridade para 

transmitir alguma coisa a alguém, daquele que eu não conheço, que eu não 

experimentei". 

Na terceira e última I C, a seguinte expressão se destaca: "Uma das atividades 

é visitar e ajudar os doentes" Nesse discurso o coletivo se manifesta como uma 

tarefa religiosa a visita aos doentes, sendo que a fé é parte integrante dessa 

arquitetura. Os doentes possuem menor poder de deslocamento e a assistência 

religiosa se torna um preceito junto ao cuidado do paciente. Cuidar de alguém em 

saúde exige uma atitude constante de ocupação, preocupação, de responsabilização e 

de envolvimento de ternura com o semelhante (PESSINI 2000a). O ambiente para o 

cuidado deve ser interpessoal e propício ao desenvolvimento da pessoa, isto é, um 

espaço terapêutico que se constitua e se mantenha pelo "acolhimento" (AUBERT 

1998). 

A segunda inquirição destinada a este sujeito foi a busca de sua percepção 

quanto a fé religiosa e o tratamento de câncer do paciente idoso. O resultado 

produziu 3 idéias centrais. 

Com ênfase no lado positivo, a primeira IC emerge com a manifestação a 

seguir: "A fé religiosa ajuda o paciente a encarar a própria doença, para que possa 
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viver bem". O discurso coletivo realça que o idoso tem em Deus a fé como ponto 

principal, pois acredita que a vida é para o sempre. Pela grandiosidade da fé, há força 

para enfrentar as situações desafiantes e ainda viver melhor. O discurso destaca que o 

indivíduo com fé consegue olhar o passado e ser grato pela vida que já gozou. O 

enfrentamento do câncer pode se tornar mais seguro, quando o paciente caminha com 

Deus. "A fé do idoso é uma fé mais centrada num Deus, numa esperança de vida 

eterna, uma fé de agradecimento pela vida que teve". A oração do idoso é mais de 

história de vida do que de projetos; é mais sentimento do que de intelecção; é mais 

de entrega e de oferta, do que de petição; é mais de certeza do ministério do que de 

dúvida da presença. Mesmo que não tenha idéias e conceitos claros sobre a vida 

depois da morte, ele crê (BASSINI 2000). A esperança é capaz de transcender o 

finito (RICHARDSON 2000). No discurso ainda é enfatizado que o crer dá 

sustentação para o enfrentamento de um agravo. "Então a resposta da fé o ajuda a 

encarar a própria doença, para que possa viver bem". EBRIGHT e L YON (2002) 

estudando os fatores que aumentam a esperança em mulheres com câncer de mama 

relataram que os achados sugerem que as diferenças no pensamento e na avaliação 

foram influenciadas pela auto-estima e pela ajuda da crença religiosa. FEHER e 

MAL Y (1999) investigaram 33 mulheres idosas recém diagnosticadas com câncer de 

mama quanto às estratégias religiosas e espirituais de enfrentamento, e numa das 

conclusões foi assinalado que no seu relacionamento com Deus, elas foram capazes 

de criar um senso de suporte emocional e espiritual. Além disso, a fé religiosa e 

espiritual providenciou significado para a maioria das participantes. 

O discurso coletivo dos capelães afirma que o idoso já venceu uma etapa 

importante da vida Assim, a fé vem ajudá-lo a viver mais. Nesse sentido, o discurso 

sugere que o idoso que tem fé tende a conseguir uma melhor preparação para a 

morte, porque a paciência já é uma virtude conquistada em sua vida e a esperança é 

sua grande aliada A fé em Deus faz com que a dor e a morte sejam mais bem 

encaradas e suportadas, tendo a devoção no sagrado o ponto mais alto. "O paciente 

idoso já fez o ciclo normal da vida e a fé o ajuda a viver como se fosse um lucro. Por 

pior que seja a experiência do idoso, ele confia, porque a mensagem é sempre de 

esperança. Então eu vou esperar, eu vou continuar crendo nesse Deus, apesar de 

todas às coisas, eu amo esse Deus". Quando o paciente se encontra frente ao câncer, 
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o sentimento de esperança pode proporcionar significado, direção, motivação e a 

razão de ser (POST-WHITE et al. 1996). 

Na segunda IC aparece à expressão "Situação cultural e vivência religiosa 

conservadora". O discurso destaca que o paciente idoso se baseia muito no passado, 

onde o ambiente é permeado por uma fé de rendição à vontade de Deus. Há toda uma 

expectativa negativa frente a um agravo. Esta situação sufoca o paciente, e o mantém 

imobilizado. Em outro sentido mais reativo, o discurso evidencia a necessidade de 

uma fé de ascensão, que conforte os idosos com câncer para transpor este período 

tenebroso, com confiança e alegria. 

A terceira IC relata um coletivo mais tranqüilo "As pessoas idosas são mais 

ou menos reconciliadas com a vida". O discurso coletivo assinala que os idosos são 

mais bem preparados para as adversidades da vida, e conseqüentemente, poderão 

enfrentar a morte de forma mais tranqüila. Com a experiência acumulada na luta 

existencial, a pessoa idosa fica mais propensa a pensar e repensar a sua história, os 

acontecimentos de sua vida, voltando-se para si mesma. É na sua intimidade que vai 

descobrindo que é o seu próprio eu, mas que ultrapassou suas capacidades de 

controle racional. Algo que está ligado diretamente aos seus sentimentos e ao desejo 

de imortalidade, perenidade existencial. A sua história não pode ser destruída 

(BASSINI 2000). 

É interessante observar que estas duas últimas idéias centrais mostram visões 

de " fatalismo" e "reconciliação". Mais que qualquer outro profissional que trabalha 

com o paciente idoso com câncer, o capelão descobre no paciente o destino do 

próprio homem. Há que viver bem, mas todas as pessoas caminham para um mesmo 

destino. 

A necessidade de fé por parte do paciente é percebida com mais clareza pelo 

capelão. Sendo a fé religiosa um instrumento de sustentação diário nas capelanias, a 

pergunta subseqüente a este sujeito foi se ele recomendaria alguma atividade 

religiosa para o paciente idoso com câncer. Quatro idéias centrais foram apontadas. 

A primeira IC está contida na expressão "Eu recomendaria". Buscar uma 

atividade prazerosa, traz alegria e satisfação. A fala do coletivo enfoca o lado 

positivo do paciente idoso. Situações em que ele viveu no passado e que poderá 
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repetir agora desde que esteja disposto; seja lendo a Bíblia, fazendo oração ou outra 

atividade religiosa. Neste sentido, qualquer estímulo encorajador, se torna muito 

importante nesta fase da vida. O idoso por ter vivido um longo tempo, possui 

experiências de fé muito ricas e a sua contribuição se torna salutar até para a equipe 

que o atende. "Eu recomendaria. O que ele gosta de fazer, o que ele sempre fez? É 

lendo a Bíblia? Fazendo oração? Isso faz muito bem para o paciente". A atuação do 

capelão no ambiente hospitalar é fundamental. Para GIBBONS et ai. ( 1999) as 

atividades dos capelães dentro do hospital, são conduzidas frente à promoção da 

transcendência espiritual, promovendo a integridade espiritual, e ordenando o 

ministério. O clero e as necessidades espirituais estão intimamente relacionados com 

a saúde fisica e psicológica das pessoas e não pode ser ignorado pelos profissionais 

de saúde (KOENIG 1994). 

KING et ai ( 1999), em um estudo prospectivo, analisando a função da crença 

espiritual sobre os resultados clínicos de 250 pacientes do setor de cardiologia e 

ginecologia, constataram que os pacientes com forte crença espiritual foram 2,3 

vezes mais prováveis de permanecer com o mesmo quadro clínico até nove meses 

depois. Os autores argumentam que embora os resultados sejam preliminares, os 

achados mostraram que a força da crença espiritual é mais preditivo do efeito, do que 

do estado fisico avaliado por clínicos ou do estado psicológico auto-referido na 

admissão, sugerindo que a crença espiritual é um fator que não pode continuar a ser 

ignorado em resultados de pesquisa. O envolvimento religioso aparece corno fator de 

proteção para a saúde fisica e mental, na promoção do bem-estar das pessoas idosas, 

no encorajamento de comportamento positivo saudáve~ afetando os modelos de 

cuidados de utilização de saúde (LEVIN et ai. 1996). 

Já na segunda IC, há urna condição para que isto ocorra, "Desde que em 

condições de vida". No discurso coletivo a experiência de fé e as condições fisicas 

do paciente são pré-requisitos para que ele seja estimulado a desenvolver alguma 

atividade religiosa. O paciente com fé e que possui urna doença de maior gravidade, 

pode ainda ser útil às pessoas que estão em estado mais grave do que ela. Isto poderá 

ser um estímulo para o seu crescimento interior, para a sua auto-estima. Os capelães 

profissionais possuem recursos espirituais bastante experimentados e ajudam os 
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pacientes a buscarem no significado transcendental. urna proposta e um valor para as 

suas vidas (V ANDECREEK e BURTON 2001). 

Em relação à terceira IC "A partir do momento que ele tenha curado a sua 

própria ferida", a fala do coletivo realça a importância do saber conviver com a sua 

doença Aqui o discurso do sujeito coletivo sugere que o idoso antes de participar de 

qualquer atividade, precisa vencer os seus preconceitos internos e aceitar a doença. 

Não significa aceitar passivamente o agravo, mas lutar em favor da vida, o que é 

diferente de entregar-se à doença e viver amargurado e deprimido. Caso isto aconteça 

o sujeito poderá não ser útil a outras pessoas, e as suas feridas espirituais ficariam 

expostas, com tendência a agravar ainda mais o quadro da pessoa a ser ajudada. 

Quando ele vencer esta questão, se torna fundamental desenvolver urna atividade 

religiosa. "Seria importante se ele tivesse uma atividade religiosa, a partir do 

momento que ele tenha curado a sua própria ferida. Se você não curar a sua 

"ferida", vai colocar em contato com a "ferida" de outro ... Eu acho que pode virar 

uma "ferida" ainda maior, né? ". 

Por fim, a quarta IC traz a dúvida "Depende da experiência com Deus". As 

situações de fé que envolve um paciente idoso com câncer podem ter vários 

caminhos. No discurso coletivo, são apontadas três situações. A primeira destaca o 

idoso sem ligação com a religião. Aqui poderá haver urna aproximação com a 

religião, conforme a necessidade momentânea, no sentido de viver esta situação 

drástica e após se desligar. Este envolvimento funciona como se fosse urna 

negociata, com extrema superficialidade. O coletivo deixa claro que essa situação 

deve ser condenada, pois assume a mediocridade de um relacionamento. "O paciente 

idoso que não teve qualquer relação com a religião torna-se muito difícif'. Por outro 

lado, a segunda afirma que o sujeito idoso que possui uma prática real e profunda da 

fé se torna perseverante e mais tranqüilo. "Alguém que já vem numa fé muita grande, 

com grandes experiências, torna-se extremamente fácil. Isso faz caminhar 

maravilhosamente bem". Já a terceira se contempla no paciente ateu e 

conseqüentemente esta fase se torna mais complicada. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo buscou identificar o significado da intervenção médica e da fé 

religiosa na vida do paciente idoso com câncer. O outro ponto levantado foi quanto a 

percepção da fé religiosa na vida dos profissionais envolvidos e também na vida dos 

pacientes. 

• Sujeito coletivo idoso com câncer 

O discurso do sujeito coletivo idoso com câncer permitiu a interpretação de 

vários significados em relação a intervenção médic~ medicina e a fé religiosa. 

Intervenção médica e medicina 

Há um sentimento de satisfação e de agradecimento aos profissionais de 

saúde envolvidos no tratamento e na aplicação dos recursos tecnológicos, fato este 

destacado no discurso coletivo do idoso com câncer. O discurso mostra que a 

eficiência do procedimento médico adotado capacitou o idoso a renovar a sua 

esperança e uma nova luz brilhou em sua vida O discurso também revela que o 

idoso tem pouco conhecimento das conseqüências da terapia intervencionist~ e que 

somente o tempo poderá lhe trazer mais clareza. Também aparece o discurso de que 

quanto menos agressiva for a técnica instituí~ está melhor será para o seu bem

estar. Há preferência pelo procedimento cirúrgico que exige menor tempo de 

tratamento e menos efeitos adversos. 

Por outro lado, o coletivo idoso destaca em seu discurso que acredita que a 

religião pode ajudar a medicina no tratamento do câncer. A religião pode propiciar 

tanto ao médico quanto ao paciente, a humildade, a confianç~ o pensamento positivo 

e força interior. O sujeito coletivo argumenta que a mão do médico está nas mãos de 

Deus e que a religião ajuda e fortalece o indivíduo para suportar o tratamento. 
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A busca pela terapia alternativa foi evidenciada pelo sujeito coletivo idoso e 

embora o discurso aponte para a fidelidade ao tratamento médico, há o idoso coletivo 

que, em face da gravidade do câncer, procura por qualquer tratamento que lhe seja 

oferecido. 

Significado da fé religiosa 

O discurso do sujeito co letivo idoso se manifesta por uma fé religiosa baseada 

no fortalecimento, na esperança e no equihbrio. O discurso prima pela ligação com 

Deus. A fala do coletivo é contundente quanto à importância da religião como 

entidade que estimula a perseverança e promove o conforto. Também aparece o 

discurso daquele que só acredita vendo. Que necessita de uma prova para crer. 

Noutra etapa do discurso do paciente idoso com câncer emerge a presença de 

uma fé inalterada, porém, um sentimento diferente face ao câncer. As evidências 

apontadas no discurso sugerem que a doença o atinge com profundidade tal que o 

leva a encontrar e semear o amor e a solidariedade junto às pessoas que talvez 

estejam mais necessitadas do que ele próprio se julga estar. 

O discurso do sujeito coletivo elege a fé como o instrumento chave para o 

enfrentamento da doença: A fé capacita e fortalece para lutar contra a doença e até 

proporciona serenidade para aceitá-la. O discurso sugere que quando a mente está 

concentrada em algo saudável, o resultado é o encorajamento. A fé passa a ser a 

couraça que protege, conforta e prepara o idoso para conquistar mais vida. 

Para o sujeito coletivo a fé e o tratamento são parceiros íntimos e a sinergia é 

positiva para enfrentar o problema de saúde. A religião pode complementar a 

terapêutica instituída. Há uma força que resulta de vários procedimentos e que vão 

atuar conjuntamente para o beneficio do paciente. O discurso mostra claramente que 

o aprofundamento por meio da leitura de textos religiosos (Bíblia, etc.) forneceu 

maturidade, segurança, conforto e otimismo em relação ao tratamento instituído e ao 

valor da fé, como meios norteadores intrínsecos de esperança e de vida. 

O papel da fé e da religiosidade parece se manifestar como numa onda: fé, 

coragem, força para enfrentar a doença e o seu tratamento, tudo conduzindo para um 
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maior bem-estar e serenidade que dá ao idoso crente um poente feliz. O inverso é a 

amar~ que revela o medo e fortalece o estigma do câncer como doença terrível. 

Novos estudos nesta área devem ser desenvolvidos buscando novos 

significados e melhor compreensão do problema. 

• Sujeito Coletivo Médico 

Significado da fé religiosa no trabalho do sujeito coletivo médico 

O significado da fé religiosa no discW'SO coletivo médico aparece como um 

instrumento que conforta e direciona as suas atividades. As expressões destacam um 

discurso permeado pela riqueza do buscar em Deus o amparo para a manutenção das 

atividades. A fé o supre de firmeza e tranqüilidade para apoiar e compreender o 

paciente, de forma que sem ela seria dificil transmitir-lhe segurança e 

direcionamento. O discW'SO enaltece a importância do crer em alguma coisa além dos 

conhecimentos técnicos. 

Um outro discW'SO coletivo evidencia um profissional amparado por uma 

força divina, embora o sujeito não atribua esta energia a alguma religião em especial. 

É um estado animador, uma força a mais que coloca o coletivo num crescente 

empenho no seu trabalho e que é explicada pela espiritualidade. O sujeito coletivo 

destaca que esta ajuda é importante, pois a área de trabalho é delicada e o bem-estar 

vem se somar a sua habilidade profissional. 

Num outro ângulo, o discurso coletivo médico se fortalece na percepção de 

que a fé não interfere em sua rotina, o trabalho é baseado em atividade científica O 

coletivo afirma que o tratamento médico é administrado a todos os pacientes, 

independentemente da crença religiosa de cada um. O discurso coletivo médico 

afirma que a fé religiosa não faz parte de sua vida. 
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Significado da fé religiosa atribuída pelo sujeito coletivo médico no 

tratamento e na vida do paciente idoso com câncer. 

O discurso coletivo médico reforça a crença de que a fé sustenta o paciente; 

ajuda a encarar melhor a doença; dá motivação para o tratamento e mantém a 

esperança. Na perspectiva do coletivo médico, a fé religiosa é um fator que auxilia o 

tratamento formal. O discurso médico destaca que para enfrentar uma situação 

adversa, em se tratando de caso grave, é necessário que o paciente esteja preparado, 

principalmente do ponto de vista emocional e espiritual. A fé conforta e dá forças 

para que o paciente creia nesse processo, sendo um dos principais motivos para que o 

paciente idoso com câncer mantenha-se vivo e adira ao tratamento. 

Para o coletivo médico, a ciência proporciona a tecnologia necessária, porém 

cabe ao paciente se apegar a sua fé religiosa para manter a esperança. Segundo o 

coletivo médico, ela mantém o paciente motivado e mais participativo da terapêutica, 

traduzindo-se, muitas vezes, na melhora de seu quadro. 

Relata ainda que o diagnóstico exerce uma pressão muito grande sobre o 

paciente e que aquele que possui uma fé religiosa, tem maior suporte e mais 

confiança no médico. 

O lado negativo destacado no discurso médico diz respeito a alienação ao 

tratamento médico proposto em nome da fé religiosa. Nessa linha, o paciente pode, 

ao invés de enfrentar a doença de forma mais eficiente, vir a utilizar a fé em sentido 

contrário, acarretando prejuízos para a sua saúde. 

Finalmente, aparece um discurso destacando que a fé religiosa ajuda a 

suportar a moléstia, mas não altera a evolução do quadro. 

Quanto à recomendação de atividade religiosa pelo sujeito coletivo 

médico ao paciente idoso com câncer. 

A primeira constatação se traduz na não recomendação de atividades 

religiosas, mas há incentivo e total apoio ao paciente idoso com câncer que a deseja. 

O discurso frisa a importância de respeitar a crença do paciente, mesmo o de não ter 

nenhuma crença. Para este coletivo médico o paciente que acredita em alguma coisa 
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se fortalece para a convivência social em atividades religiosas ou em grupos de 

trabaJho, o que poderá propiciar melhores resultados, pois a mente estará concentrada 

em coisas positivas. 

Outra constatação é a do sujeito coletivo médico recomendar atividade 

religiosa ao paciente idoso com câncer. O discurso sugere que qualquer atividade 

deveria ser recomendada, naturalmente respeitando a sua crença, pois seria uma 

proteção a mais ao paciente. O discurso coletivo reforça a idéia do tratamento 

integral ao paciente, corpo, alma e espírito. O lado psicológico positivo que a oração 

e a fé trazem ao indivíduo, pode renovar o pensar das pessoas. O discurso destaca 

que esta situação pode até mudar o lado tecnicista, já impregnado na categoria. 

Há o discurso coletivo médico que ao invés de recomendar uma atividade 

religiosa específica, pois acredita ser direito do indivíduo em fazer a escolha, sugere 

a busca de fortalecimento interior, do amor, da fé e da confiança. 

Numa outra direção se apresenta o discurso coletivo da negação, porém, não 

sendo contrário a crença do indivíduo, aceitando-a e respeitando-a. 

• Sujeito Coletivo Enfermeira 

Significado da fé religiosa no trabalho do sujeito coletivo enfermeira 

O discurso deste sujeito coletivo evidencia que a fé religiosa em seu trabalho 

é uma fonte de energia, é uma força que impulsiona no dia a dia. O discurso coletivo 

das enfermeiras realça que a força proporcionada pela fé capacita-a a fornecer ao 

paciente um horizonte diferente, transmitindo esperança e amor-doação. A fé, a 

crença em Deus, faz parte do cotidiano coletivo e o contrário poderia inutilizar o ser 

humano. 

O respeito ao paciente é uma premissa relevante do discurso das enfermeiras 

e este respeito começa pela crença religiosa do coletivo. 
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Significado da fé religiosa atribuída pelo sujeito coletivo enfermeira no 

tratamento e na vida do paciente idoso com câncer 

O discurso do sujeito coletivo das enfermeiras mostra que no momento mais 

crítico as pessoas se aproximam de Deus. Apesar da religiosidade ser distinta entre 

os pacientes, para o coletivo enfermeira no momento do diagnóstico, que é bastante 

crítico, os idosos se voltam para a religião, para Deus, buscando alguma serenidade e 

consolo. 

O coletivo das enfermeiras afirma que a presença de Deus na vida do paciente 

idoso com câncer é resgatada com mais freqüência, com mais profundidade, pois a 

esperança de que Deus vai ajudá-los nesta fase dificil é algo intrínseco na vida destes 

pacientes. O discurso das enfermeiras fortalece o sinergismo entre a fé religiosa, 

Deus e a terapêutica para o idoso. Para as enfermeiras a fé pode contribuir para que o 

idoso enfrente o tratamento médico de forma mais serena, já que há uma maior 

compreensão e clareza da vida. 

Conhecer o diagnóstico, estar ciente da enfermidade é um ponto considerado 

relevante no discurso coletivo das enfermeiras. Os pacientes que tem clareza desta 

situação, são mais pacíficos, se alimentam mais, há menos revolta e procuram 

caminhar com Deus sem exigir a sua cura. Quando isso não ocorre, o paciente se 

revolta consigo mesmo e com aqueles que o rodeiam, recusa à alimentação e vai se 

debilitando. 

Quanto à recomendação de atividade religiosa pelo sujeito coletivo 

enfermeira ao paciente idoso com câncer. 

O discurso coletivo das enfermeiras enfatiza a necessidade de recomendar 

atividade religiosa ao paciente idoso com câncer. Esta categoria profissional enaltece 

o comportamento holístico. É preciso se preocupar com o paciente na esfera bio

psíquico-espiritual. Para esse coletivo é fundamental que o idoso busque a fé, seja 

mais participativo, vá de encontro ao que lhe é mais profundo. 

Em outro sentido, aparece o discurso do coletivo que somente vai comentar 

sobre atividade religiosa a partir do momento que o idoso com câncer resgate o 

assunto. Quando este ato é percebido pelo coletivo como bom, como positivo, é o 
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momento de trazer à tona a importância da fé. O discurso das enfermeiras indica que 

a atividade religiosa pode ter um efeito psicológico positivo sobre a vida do idoso 

com câncer e que ele tenderá a não valorizar tanto os seus problemas e se sentirá 

mais útil. Nesta linha, o coletivo afirma que até o tratamento médico poderá ser 

melhor enfrentado. 

• Sujeito Coletivo - Psicólogo 

Significado da fé religiosa no trabalho do sujeito coletivo psicólogo 

Um dos discursos do sujeito coletivo dos psicólogos vem apresentar o lado 

técnico: é preciso se apresentar ao paciente no lado profissional e executar o melhor 

papel. O discurso destaca que o trabalho é apoiado por teorias, e a religião fica 

ausente no atendimento aos pacientes. 

Já outro discurso do coletivo da psicologia, valoriza a fé religiosa em seu 

trabalho, sendo que ela é a energia transformadora, a esperança. O discurso deste 

coletivo enaltece a fé como um instrumento que encoraja e fortalece o profissional 

para disseminar o bom humor e a alegria de viver ao paciente que está acamado e 

que precisa, além da terapia convencional, de carinho e de amor. O coletivo sugere a 

idéia de que é possível acreditar que há espaço tanto para a ciência corno para o 

psico-espiritual. A enfermidade lança desafios e o coletivo também precisa ser 

confortado, ser protegido para que desempenhe o seu oficio da melhor forma 

possível. 

Significado da fé religiosa atribuída pelo sujeito coletivo psicólogo no 

tratamento e na vida do paciente idoso com câncer 

O sujeito coletivo psicólogo num primeiro discurso salienta que a pessoa que 

tem fé tem muito mais força de vontade para enfrentar a doença. O que é distinguido 

pelo coletivo neste discurso é que os pacientes idosos apresentam muita insegurança, 
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medo do desamparo e da dependência. A religião vem preencher este vazio, vem dar 

apoio, conforto e um rumo na vida. 

No discurso coletivo o psicólogo afinna que o idoso vive mais intensamente a 

sua religião e a fé alimenta e dá mais energia para ir em busca de algo, 

conseqüentemente ele poderá aderir com mais vigor ao seu tratamento e lutar com 

mais intensidade contra a doença 

Quanto a recomendação de atividade religiosa pelo sujeito coletivo 

psicólogo ao paciente idoso com câncer. 

O discurso coletivo dos psicólogos, num primeiro momento destaca que 

recomendar uma atividade religiosa seria uma das opções. O coletivo afinna no 

discurso que tudo o que for positivo para o paciente será recomendado. É importante 

saber mais, conhecer o seu mundo religioso para poder ajudar, para estimular a 

procurar de grupos de amigos, grupos de fé, para a reinserção social. Desenvolver a 

espiritualidade é fundamental na vida do paciente idoso com câncer. 

Num próximo momento o discurso coletivo dos psicólogos se afinna na 

expressão -antes de recomendar eu preciso saber no que ele acredita O coletivo se 

manifesta pelo respeito e pela busca do conhecimento da religiosidade do paciente 

idoso. Não há uma recomendação direta, mas sim um estímulo. O discurso enfatiza a 

importância do paciente idoso com câncer possuir uma religião, até como recurso 

que o ajude a se apoiar e a enfrentar as adversidades da doença 

O discurso dos psicólogos destaca que a participação dos idosos em grupos 

religiosos e em atividades sociais faz com que eles não caminhem sozinhos, mas sim 

com Deus e com muitas pessoas ao seu lado e ao mesmo tempo se sintam 

valorizados. 

Por último, há também o discurso coletivo dos psicólogos pela não 

recomendação explícita da atividade religiosa, embora não a rejeite. 

• Sujeito Coletivo - Capelão 

Significado da fé religiosa na vida do sujeito coletivo capelão 
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O discurso do sujeito coletivo capelão se sustenta na fé e esta passa a ser a 

resposta para todas as circunstâncias, promovendo-o, direcionando-o e 

impulsionando-o. Para o coletivo da capelania a fé é um instrumento que o fortalece 

e o capacita para levar esta fé a outras pessoas no sentido de apoiá-las, confortá-las e 

proporcionar a esperança. 

O discurso aponta para a fé como uma necessidade básica e propulsora do 

cotidiano das pessoas. A vivência na fé é uma atividade prática que precisa ser 

experimentada diariamente e este experimentar "alimenta" o corpo como um todo. 

Significado da fé religiosa atribuída pelo sujeito coletivo capelão no 

tratamento e na vida do paciente idoso com câncer 

O discurso do sujeito coletivo da capelania chama a atenção para três pontos. 

O primeiro é de que a fé religiosa ajuda o paciente a encarar a própria doença. A fé 

na vida do idoso com câncer propicia o enfrentamento da enfermidade. A presença 

de Deus é a chave para uma caminhada mais segura. A resposta a um tratamento 

pode ocorrer de forma mais madura e encorajadora. 

Outro ponto colocado no discurso do capelão é de que a fé religiosa adquire 

um contexto conservador. O discurso destaca que o paciente idoso valoriza muito os 

atos do passado, onde o ambiente é permeado por uma fé de rendição à vontade de 

Deus e de negativismo frente a um agravo, sufocando e imobilizando o paciente. Em 

outro sentido mais reativo, o discurso evidencia a necessidade de uma fé de ascensão, 

que conforte os idosos com câncer para transpor este período tenebroso com 

confiança e alegria. 

No terceiro ponto . o discurso coletivo assinala que os idosos são mais 

reconciliados com a vida e melhor preparados para as adversidades, 

conseqüentemente poderão enfrentar a morte de forma mais tranqüila. 
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Quanto à recomendação de atividade religiosa pelo sujeito coletivo 

capelão ao paciente idoso com câncer. 

A primeira afirmação pronunciada pelo sujeito coletivo da capelania foi no 

sentido da recomendação. Mas é preciso conhecer, saber da crença do idoso. A 

experiência de fé assume papel importante tanto na vida do paciente, quanto na vida 

daqueles que trabalham com ele. As atividades religiosas são positivas, podem levar 

o bem-estar ao idoso. 

Numa segunda afirmação, o discurso destaca que a recomendação religiosa 

será estimulada desde que o paciente idoso com câncer esteja em condições de vida. 

O discurso coletivo que se o idoso tiver fé e puder colocar-se a serviço do próximo, 

que talvez esteja pior do que ele próprio, é um exemplo maior da vida e faz a 

diferença. 

A outra afirmação do discurso coletivo destaca que a atividade religiosa será 

enfatizada ao idoso com câncer somente a partir do momento que ele tenha curado a 

sua própria doença espiritual provocada pelo câncer. O discurso do sujeito coletivo 

da capelania reforça a importância do saber conviver com a doença. O paciente idoso 

com câncer antes de participar de qualquer atividade, precisa vencer os seus 

preconceitos internos e aceitar a doença. 

A quarta e última etapa do discurso deste sujeito condiciona a recomendação 

ao amadurecimento da fé do paciente idoso com câncer. Para o coletivo capelão as 

situações de fé que envolve um paciente idoso com câncer podem apresentar várias 

facetas. Um delas seria a do idoso sem ligação com a religião, que buscará uma 

aproximação da religião como se fosse uma negociata, de extrema superficialidade. 

Uma outra faceta seria a do idoso que possui uma prática real e profunda da fé e se 

torna perseverante e mais tranqüilo. Já a terceira seria a do paciente ateu, o que 

dificultaria qualquer recomendação. 

O discurso do capelão não parece ser tão diferente dos demais profissionais. 

A fé, a religiosidade e a espiritualidade são forças para o paciente poder tranqüilizar

se e conseguir melhor adesão ao tratamento. A atividade religiosa pode e deve ser 

estimulada, mas é preciso considerar o que pensa o indivíduo. O capelão indica as 

facetas espirituais que devem ser reconhecidas na avaliação do papel da fé: o 
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paciente espera na crença em Deus uma barganha, ou um apoio, conforto e uma 

esperança ou nada espera. 
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4.1. FINALIZANDO 

Os discursos coletivos dos profissionais de saúde apontam para o 

fortalecimento e a proteção oriundos da espiritualidade. Neste sentido, é possível que 

eles possam ser confortados e conseqüentemente propiciar algo mais profundo ao 

paciente do que simplesmente a tecnologia. 

Nos discursos dos profissionais sente-se que há uma certa concordância 

quanto à importância do papel da fé e da religiosidade na recuperação do paciente. 

Sente-se, de modo geral, que os profissionais respeitam o crer ou não crer do 

paciente, embora nem sempre recomendando a fé e a religião diretamente. Os 

profissionais em momento algum negam a importância da fé religiosa na vida dos 

pacientes. Pode-se interpretar esta posição como sendo o resultado da ética e do 

respeito às crenças dos pacientes. A maioria dos discursos é em tom de 

encorajamento da fé do paciente, para o enfrentamento desta fase dificil da vida. Um 

outro aspecto abordado foi o da recomendação ou da lembrança dos aspectos 

religiosos ou espirituais, valorizando a inserção nas comunidades religiosas ou o 

resgate da religiosidade particular. 

Já para os pacientes idosos a fé religiosa se constitui num instrumento que 

pode proporcionar o fortalecimento, o encorajamento, o conforto e a esperança para 

o enfrentamento do câncer. O paciente idoso com câncer também se manifesta 

argumentando que a religiosidade e a espiritualidade lhe são essenciais e vitais na 

vida. 

Poder-se-ia aqui considerar o presente momento com uma interfà.ce, 

antevendo-se o que KOENIG (1999c) já vislumbrava, afirmando acreditar 

firmemente que nós estamos à beira de uma grande e nova era na medicina: um 

tempo em que os profissionais de saúde começarão a ajudar as pessoas a recuperarem 

o controle sobre as suas vidas, oferecendo a eles as ferramentas espirituais para 

manter a saúde e o bem-estar. Deste modo, esses profissionais vão capacitar seus 

pacientes para que consigam o máximo de vantagem do poder restabelecedor que a 

fé pode dar a todos. 
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6. GLOSÁRIO 

Religião. O termo religião apresenta dezenas de definições. Para 

ASTROW et al. (2001) é um conjunto de crenças, práticas e linguagem que 

caracteriza uma comunidade que busca pelo significado da transcendência em um 

modo particular, geralmente baseado numa convicção Divina. Também pode ser 

entendida como uma espiritualidade organizada que inclui doutrinas, rituais 

preceituados e estruturas administrativas (BURTON e BOSEK 2000). 

DOMBECK e KARL ( 1987) definem como um conjunto organizado de 

pensamento e experiência acerca dos problemas fundamentais da existência; é um 

sistema organizado de fé. Já para HUBERT (1963) é o reconhecimento definitivo 

do homem como dependente de um ser superior. 

Fé religiosa. É entendida nesta pesquisa num conceito amplo, como o 

significado pessoal que os indivíduos dão a um sistema particular de fé, aos 

valores, as normas de conduta e aos rituais. É mais do que a convicção, é 

acreditar, experimentar e agir (MICKLEY 1992; KOENIG 1994 ). 

Intervenção médica. Qualquer medida cujo propósito é para melhorar a 

saúde ou alterar o curso de uma doença (DORLAND'S 1994). 

Espiritualidade. O conceito de espiritualidade é mais amplo do que o de 

qualquer mundo religioso e dá uma dimensão humana profunda de todas as 

pessoas, indiferente da crença religiosa de cada um (PRICE et ai. 1995). 

OLDNALL (1996) descreve a espiritualidade como o espírito compreendido 

dentro de cada individuo, que pode ser considerado como a força que dá 
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significado a vida de cada um em particular e fazendo isto, ajuda a criar um 

conjunto de valores e convicções que possam influenciar a conduta de suas vidas. 

Bem estar espiritual. Inclui satisfação com a vida, afirmando um 

relacionamento positivo com Deus ou um poder mais alto, tendo a percepção de 

que a vida tem um significado (P ACE 1997) 

Cuidado espiritual. É um importante caminho usado pelo ser humano 

com a objetivo de ajudar um paciente a entender melhor o significado e propósito 

verdadeiro de vida; de nutrir a sua confiança e a sua fé em Deus; de aumentar a 

sua capacidade para amar; de sustentar e promover os valores espirituais ao invés 

daqueles de natureza material (HUBERT 1963). 

Necessidades espirituais. São esforços conscientes ou inconscientes 

que surgem da influência do espírito humano na natureza bio-psicossocial. As 

necessidades espirituais são conseqüências do instinto humano no relacionamento 

com Deus, que também refletem a influencia de Deus sobre a humanidade e o 

desejo de Deus para se relacionar com a mesma (KOENIG 1994). 
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7. ANEXOS 

ANEXO I 

Instrumento de Análise de Discurso 3 (IAD3) - Paciente 

1. O que o( a) senhor( a) acha dos tratamentos médicos contra a sua 
doença? 

Idéia Central -1 Discurso do Sujeito Coletivo -1 
Nada a reclamar. Eu acho muito bom e Eu acho muito bom. Aqui já tem 
penso que eles estão no caminho certo. um tratamento melhor e estou me 

sentindo bem. Eu estou achando 
importante. As primeiras quimio 
eu passei muito mal, vômito. Agora 
com esse tratamento eu acho que 
eles estão no caminho certo, 
fazendo o melhor pra gente. Eu 
não conseguia andar bem, sentar ... 
fiquei aqui internado, tomando 
remédio e bem tratado. Eu acho 
que dentro do que a medicina 
dispõe, eles aplicaram em mim 
esses recursos. Não tenho nenhuma 
queixa, tive muito sucesso, está 
tudo sobre controle. Não esperava 
melhor, porque sem o tratamento 
médico eu não estaria aqui. Estou 
contente porque quero sair dessa. 
Agora estou sozinho e me sinto 
bem. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E 1. Eu acho excelente Eu acho excelente, porque pelo 

menos eu tenho tido um tratamento. 
E2. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo, controlando tudo 

direitinho, tudo sobre controle. 
E4.Estou contente Aqui no hospital foi uma beleza, o 

tratamento foi bom, Estou contente 
porque quero sair dessa. 

ES. Eu acho que dentro do que a medicina Não tenho nenhuma queixa ... Eu 
dispõe, eles aplicaram em mim. acho que dentro do que a medicina 

dispõe, eles aplicaram em mim esses 
recursos. 

E6. Foram ótimos até agora. Pra mim foram ótimos até agora. Eu 
não tenho de dizer contra 

E7. Foi bom. Pra mim foi bom. Eu não conseguia 
andar bem, sentar ... fiquei aqui 



137 

internado e tomando remédio. Agora 
Estou sozinho e me sinto bem. 

E8. Estou satisfeito Eu estou sendo muito bem tratado. 
Estou satisfeito. 

E9. Eu acho que eles estão no caminho Eu acho que eles estão no caminho 
certo. certo, fazendo o melhor pra gente. 
ElO. Eu acho muito bom Eu acho muito bom (risos) adoro, 

tive muito sucesso (risos). 
Ell. Otimo! Otimo! Não esperava melhor. 
El2. Otimo! Otimo! 
E 13. Agora tem um tratamento melhor. Ah, agora, aqui já tem um tratamento 

melhor e estou me sentindo bem. As 
primeiras quimio eu passei muito 
mal, vômito ... 

E 14. Eu acho ótimo Olha, agora com esse tratamento eu 
acho ótimo. 

E 15. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom pra mim. 

El6. Eu acho muito bom Eu acho muito bom, né. 

E17. No momento eu estou achando muito No momento, eu estou achando 
bom. importante, né, muito bom. 
EIS. Eu acho que ele é muito importante Olha, eu acho muito importante 
mesmo. mesmo porque sem o tratamento 

medico eu não estaria aqui. 
E19. Atualmente estou achando excelente. Atualmente estou achando excelente, 

sem nada a desejar, nada a reclamar. 
Idéia Central - 2 Discurso do Sujeito Coletivo -2 

Eu não tenho muita profundidade Eu não tenho muita profundidade. 
Não sei se tem cu~ não sei o 
sofrimento daqui pra frente, ou se 
regride a doença com esse 
tratamento, de maneira que eu não 
tenho assim, um propóstico. 

Idéia Central res .......... : a Expressões-chave res ·as 
E3. Eu não tenho muita profundidade. Eu não tenho muita profundidade. 

Não Sei se tem cura, não sei o 
sofrimento daqui pra frente, ou se 
regride a doença com esse 
tratamento, de maneira que eu não 
tenho assim, um prognóstico. 

Idéia Central - 3 Discurso do Sujeito Coletivo -4 
Depende do procedimento médico. A cirurgia quando erra dica, há 

possibilidade de resolver o 
problema totalmente e a pessoa 
não precisa de tratamento 
quimioterápico e radioterápico, eu 
acho que se toma mais fácil ••• 
Agora, quando a pessoa precisa de 



Idéia Central respectiva 
E20. A cirurgia quando erradica, torna 
mms fácil. Agora, quando precisa de 
quimioterapia, eu acho que ainda ta muito 
agressivo ao corpo humano. 
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quimioterapia, esse tratamento está 
muito agressivo ao corpo humano, 
né?. Eu senti muito esse 
tratamento; tem diarréia, dor no 
reto, eu tive muito desconforto, isso 
mexe com o psiquismo da pessoa. 

Expressões-chave respectivas 
Eu acho o seguinte: o tratamento 
médico, a cirurgia quando erradica, 
há possibilidade de resolver o 
problema totalmente e a pessoa não 
precisa de tratamento quimioterápico 
e radioterápico, eu acho que se toma 
mais fácil... Agora, quando a pessoa 
prectsa de quimioterapia, esse 
tratamento ta muito agressivo ao 
corpo humano, né?. Eu senti muito 
esse tratamento, tem diarréia, dor no 
reto, eu tive muito desconforto, isso 
mexe com o psiquismo da pessoa. 

2. O (A) senhor (a) já participou ou participa de alguma atividade 
reUgiosa? 

Idéia Central -1 Discurso do Sujeito Coletivo - 1 
Sim, eu participo. Sim. Eu tenho meu centro. Eu faço 

pregação de casa em casa, tenho 
também as reuniões. Eu sou de 
freqüentar missa aos domingos, 
assim por diante. Já participei de 
diversas coisas, membro de jovens 
com Cristo, grupo de oração né. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E 1. Sim, eu participo muito. Sim. Eu faço pregação de casa em 

casa, tenho também as reuniões. 
Então eu participo muito. 

E3. Eu freqüento missas aos domingos. Eu sou de freqüentar missa aos 
domingos, assim por diante. Já 
participei de diversas coisas, membro 
de jovens com Cristo, né. 

E9. Eu vou a igreja. Eu simplesmente vou a igreja. Eu já 
estive num grupo de oração. 

El2. Participo Participo. 
El3. Eu tenho meu centro. Ah, eu tenho meu centro. 

Idéia Central - 2 Discurso do Sujeito Coletivo -2 
Eu já participei, mas atualmente não. Atualmente eu não estou 
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participando de nenhuma, mas eu 
tenho a minha fé lá na igreja dos 
irmãos. Agora eu não posso sair 
quase, mas eu já participei. De um 
tempo pra cá fui pensando 
primeiramente cuidar de mim, 
depois do próximo... Então a gente 
tem que estar bem com Deus, para 
poder cuidar do 

, . 
Está prox1mo. 

muito difícil pra mim ler letra 
miúda. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E6. Eu já participei, mas atualmente não. Atualmente eu não estou participando 

de nenhuma, mas eu já participei. 
E7. Eu participava, de um tempo pra cá fui Eu participava, depois de um tempo 
pensando primeiramente cuidar de mim pra cá fui pensando primeiramente 

cuidar de mim, depois do próximo ... 
Então a gente tem que estar bem com 
Deus, para poder cuidar do próximo. 

El4. Está muito dificil, mas eu tenho a Eu estou meio assim, está muito 
minha fé lá na igreja. dificil pra mim ler letra miúda. Mas 

eu tenho a minha fé lá na igreja dos 
irmãos. 

E 15. Atualmente eu quase não saio de casa Eu não tenho condições de tr. 
Atualmente eu quase não saio de 
casa. 

El6. Não participo porque não posso sair Não. Não participo agora, porque eu 
1 quase. não posso sair quase. 
E 19. Atualmente não. Atualmente não, por causa da perna 

não posso sair de casa. 
Idéia Central - 3 Discurso do Sujeito Coletivo -3 

Eu não participo de atividade religiosa Não participo não. Não faço parte 
de nenhuma comunidade. Eu não 
sou de freqüentar, não sou assíduo. 
Eu sou meio divorciado, mas eu 
sou católico, eu já fui à igreja, eu 
acredito em Deus. Eu gosto de 
religião. Eventualmente eu recorro 
a um pensamento cristio. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E4. Não Não, sou meio divorciado. 
E5. Não Não, não participo, não faço parte de 

nenhuma comunidade. 
ElO. Não, Não. Eu gosto de religião. 
Ell. Não Não, eu já fui à igreja. Eu não sou de 

freqüentar, não sou assíduo. 
El7. Não Não participo não, mas eu sou 

católico. 
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EIS. Não. Olha, assim de participar na minha 
comunidade não. 

E20. Não. Não, eu acredito em Deus. Eu 
continuei dentro da minha religião, 
eventualmente eu recorro a um 
pensamento cristão. 

Idéia Central - 4 Discurso do Sujeito Coletivo -4 
Na hora do aperto Eu freqüento na hora do aperto. 

Idéia Central respectiva Expressão -chave respectiva 
E8. Na hora do aperto. Eu freqüento ... na hora do aperto a 

gente ... 

3. Qual o si!Dificado da fé refigiosa para o(a) senhor( a)? 
Idéia Central -1 Discurso do Su.ieito Coletivo -1 

Fortalecimento, esperança e equilíbrio. 
A fé religiosa é tudo! 

Idéias Centrais respectivas 
El. Muito! 

E3. Eu acho que é tudo! 

A religião é uma religação de nós 
com o alto, com o supremo. Quem 
tem fé em Deus sempre consegue 
alguma coisa! Quem não tem fé, 
não consegue nada. A fé religiosa 
faz com que a gente viva bem com 
a vida, com o pessoal, se fortaleça, 
tenha esperança, confiança, 
equilíbrio, apego e um horizonte 
mais santo. Sem ela eu não estaria 
viva, só a fé me fez passar por 
quatro cirurgias em dois anos, 
quando todos achavam que eu não 
saia do hospital. Eu tenho fé num 
Deus, em Jesus, alguns santos 
também e eu peço que Deus de 
proteção e saúde a todos aqueles 
que estão em volta de mim. A fé 
remove montanhas. A religião é 
muito importante e eu sou muito 
fervoroso. A gente precisa ter fé, 
força de vontade, nunca pode 
desanimar, pois a fé deixa viver 
mais um pouco. Eu acho que a fé é 
tudo. 

Expressões-chave respectivas 
Tem muito significado, porque tenho 
uma confiança muito grande, uma fé 
e uma esperança nele. 
Eu acho que é tudo! Eu sou muito 
fervoroso na fé, tenho muita fé e acho 
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que a fé remove montanhas. 
E4. Eu tenho muita fé em Jesus Olh~ eu tenho muita fé em Jesus, 

alguns santos também. 
ES. Eu acredito num Deus Eu acredito num Deus. Eu tenho fé 

num Deus, eu peço que Deus de 
proteção e saúde a todos aqueles que 
estão em volta de mim. 

E6. E uma religação de nós com o alto A religião é uma religação de nós 
com o alto, com o supremo. 

E7. A fé deixa viver mais um pouco. A fé deixa viver mais um pouco. 

E8. E à força de vontade. E a força de vontade, aquela fé dentro 
de nós... naturalmente em nome de 
Deus. 

E9. E tudo! E tudo! Sem ela eu não estaria viv~ 
só a fé me fez passar por quatro 
cirurgias em 2 anos, quando todos 
achavam que eu não saia do hospital. 

ElO. Viver bem com a vida. Viver bem com a vida, com o 
pessoal. 

E 11. Situação de equilíbrio. Situação de equilíbrio, de apego. 
El2. E fé. E fé. 
El3. Vida. Eu tenho muita fé em Deus, porque 

se eu não tivesse essa fé que eu 
tenho, eu acho que não estaria viva 
aqui. 

El4. Vida Sem ela eu não podia viver. 
EIS. Quem tem fé em Deus sempre Quem tem fé em Deus sempre 
consegue alguma coisa. consegue alguma cmsa ... A gente 

precisa ter fé, nunca pode desanimar. 
E16. Eu acho que a fé é tudo! Eu acho que a fé é tudo! Quem não 

tem fé, não consegue nada na vida. 
E17. Muito importante ter fé. Olh~ tem bastante, muito importante 

a fé ... Eu sempre tive fé. 
EIS. Tudo! Tudo! 
El9. E importante pra gente não Eu acho que a fé religiosa, a religião 
desanimar. ajuda muito. Então a religião pra 

mim é importante pra gente não 
desanimar. 

E20. A fé religiosa faz com que a gente se A fé religiosa faz com que a gente se 
fortaleç~ tenha uma esperança. fortaleç~ tenha uma esperanç~ um 

horizonte mais santo. 
Idéia Central - 2 Discurso do Su.ieito Coletivo -2 

Se eu não ver eu não acredito Eu não acredito assim... Se eu não 
ver eu não acredito. 

Idéia Central respectiva Expressão-chave respectiva 
E2. Se eu não ver eu não acredito. E dificil! Eu não acredito assim... Se 

eu não ver eu não acredito não. 
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4. Como era a fé religiosa do( a) senhor( a) antes de ter a doença? E 
como é a~ora? 

Idéia Central-I Discurso do Sujeito Coletivo -1 
Continua a mesma, porém, mudou a A mesma coisa. Não houve 
maneira de ser. mudança. Eu acredito que Deus 

está me ajudando. Eu sempre fui 
religiosa. Eu sempre tive uma fé 
em Deus muito grande, uma 
esperança e fui aprendendo e 
crescendo e nunca mais eu deixei. 
Eu nunca desviei os caminhos e 
nunca misturei religião com as 
coisas materiais. Ela (a fé) em 
primeiro lugar, depois aqui (o 
tratamento). Claro que eu não 
poderia deixar um ou o outro. Um 
está muito intrínseco com o outro. 
O que eu fazia antigamente eu faço 
a mesma coisa, quem sabe até com 
um pouco mais de emoção, situação 
dificil ••• pede mais ajuda ••• A minha 
maneira de ser é muito diferente 
a2ora. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E2. Ta a mesma Ta a mesma, né. 
E3. Nunca mudou Nunca mudou, sempre igual. 
E4. Eu acho que é a mesma coisa. A mesma coisa. Peço mais a Deus, 

né. A fé que eu tenho para com Jesus 
eu acho que é a mesma coisa. 

E5. A mesma coisa A mesma coisa. Não houve mudança. 
E6. Não mudou, porque eu tenho Não mudou porque eu tenho uma 
esperança. esperança, uma fé em Deus muito 

grande. 
E7. Sempre foi à mesma. Sempre foi à mesma. 
E9. A minha maneira de ser é muito Eu acredito em Deus, eu acredito que 
diferente agora. Deus está me ajudando. Eu sempre 

tive muita fé, mas a minha maneira 
de ser é muito diferente agora. 

E 11. A mesma coisa. Olha, a mesma coisa ... O que eu fazia 
antigamente eu faço a mesma coisa, 
quem sabe até com um pouco mais 
de emoção, situação dificil. .. pede 
mais ajuda .. 

E 13. Eu acho que sempre foi igual, nunca Eu acho que sempre foi igual. Eu 
modificou. nunca misturei religião com as coisas 

materiais. Nunca modificou. 
E 14. Eu sempre fui religiosa, nunca mats Eu sempre fui religiosa, eu sempre 
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eu deixei. tive fé e fui aprendendo e crescendo e 
nunca mais eu deixei. 

E15. E a mesma coisa E a mesma coisa... eu segui sempre, 
nunca desviei os caminhos. 

E 16. Continua a mesma. Continua a mesma coisa. A gente tem 
muita fé e é o que vale. 

E17. E a mesma, não mudou. E a mesma, não mudou, nem subiu e 
nem desceu é a mesma fé. 

E 18. Ela em primeiro lugar, depois aqui. Ela em primeiro lugar, depois aqui. 
Claro que eu não poderia deixar um 
ou o outro. Um está muito intrínseco 
com o outro. 

E20. Não mudou nada. Não mudou nada, não mudou nada. 
Idéia Central- 2 Discurso do Sujeito Coletivo -2 

Eu tinha muitas dúvidas. Agora estou Antes de ter a doença eu vivia 
mais segura. muito constrangida, eu não tinha 

religião, não vivia bem, a minha fé 
era bem fraca. Depois que eu 
fiquei doente, vim me operar, eu 
acho que a minha fé cresceu, agora 
eu tenho religião. Mas eu acho que 
ainda tem de crescer mais. Antes 
eu tinha uma fé em Deus, mas não 
conhecia, eu tinha muitas dúvidas. 
Hoje é ao contrário, eu conheço 
muito bem a Bíblia, né, então a 
minha fé é diferente. Agora, eu 
estou mais garantida (risos), estou 
me dedicando, eu acredito que ter 
Deus... resolve muito. Eu fui salvo, 
Deus, os médicos e minha família. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave res~tivas 
E I. Antes eu tinha uma fé em Deus, mas Antes eu tinha uma fé em Deus, mas 
não conhecia. Hoje eu conheço muito bem não conhecia. Hoje é ao contrário, eu 
a Bíblia. conheço muito bem a Bíblia, né. 

Então a minha fé é diferente. 
ES. Eu tinha muitas dúvidas, agora estou Com a doença melhorou muito. Eu 
me dedicando. tinha muitas dúvidas, agora estou me 

dedicando, eu acredito que ter Deus ... 
resolve muito. Eu fui salvo, Deus, os 
médicos e minha família. 

ElO. Eu vivia muito constrangida, agora Antes de ter a doença eu vivia muito 
estou mais garantida. constrangida, não vivia bem ... Depois 

que eu vim me operar eu estou mais 
• garantida {risos) 

E12. Antes eu não tinha religião e agora Antes eu não tinha religião e agora 
tenho, tenho. 
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El9. Antes era bem fraca. Depois cresceu. Antes de ter a doença era bem fraca. 
Depois que eu fiquei doente eu acho 
que a minha fé cresceu. Mas eu acho 
que ainda tem de crescer mais. 

5. A fé re6giosa ajuda a enfrentar a doença? 

Idéia Central -1 Discurso do Sujeito Coletivo -1 
Ajuda e muito. A gente não pode Pra quem tem fé, ajuda e muito. 
esquecer da fé em Deus. Nossa senhora! Ai se não fosse! 

Ajuda à aceitar, a ter força pra 
enfrentar, pra deixar forte, porque 
a mente concentrada em alguma 
coisa sadia ela remove montanhas. 
Eu me apego muito em Salmos e 
Pedro. No dia que estava 
vomitando sangue pelo nariz eu 
J?edi a Deus e ali fiquei apavorado. 
E essa hora que a gente conhece 
que precisa dele pra sobreviver. 
Então a gente não pode esquecer. 
Você está aqui hoje, mas terá a sua 
partida, então você tem que aceitar 
e com ânimo, lutar até a hora de 
não poder mais. Se não fosse a fé, 
eu acho que a gente não 
conseguiria, porque só falar que 
Deus vai curar e ir a igreja, ao 
pastor - não vai resolver. Quem 
não tiver fé religiosa ainda que o 
câncer seja uma doença que 
quando tratada a tempo tem 
grande chance de ser curado, mas é 
uma doença que tem estigma 
ainda. Sem a fé em Deus a gente 
não é nada e não chega a lugar 
nenhum. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
El. Muito! Muito! Eu me apego muito em 

Salmos e Pedro. 
E2. Lógico. Lógico, né. 
E3. Ajuda e muito Ajuda e muito. Sem fé não 

chegaríamos a lugar nenhum. 
E4. Creio que sim Creio que sim, né .. 
E5. Eu acredito que sim Pra quem tem fé eu credito que sim, 
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porque a mente concentrada em 
alguma coisa sadia ela remove 
montanhas. Deixa forte ... 

E6. No entendimento que eu tenho, ajuda No entendimento que eu tenho ajuda 
muito. muito, porque você está aqui hoje, 

mas terá a sua partida, então você 
tem que aceitar e com ânimo, lógico, 
lutar até a hora de não poder mais. 

E7. Ajuda. A gente não pode esquecer. Ajuda stm. No dia que estava 
vomitando sangue pelo nariz et;t pedi 
a Deus e ali fiquei apavorado. E essa 
hora que a gente conhece que precisa 
dele pra sobreviver. Então a gente 
não pode esquecer. 

E8. Ajuda, pensando em Deus e na sua Ajuda sim, pensando em Deus e na 
vontade. sua vontade, consegue, porque só 

falar que Deus vai curar e ir a igreja, 
ao pastor - para mim não vai 
resolver. 

E9. Totalmente Completamente, totalmente. 
ElO. Ajuda sim Ajuda sim, ajuda à aceitar. Ajuda a 

gente a ter força pra enfrentar. 
Ell. Ajuda Ajuda, tranqüilo. 
E 12. Ajuda e muito Ajuda e muito. Sem a fé em Deus a 

gente não é nada e não chega a nada. 
E13. Ajuda Ajuda, ajuda ... 
EI4. Ajuda Ajuda, ajuda. 
EIS. Ajuda Ajuda. Se a gente tem fé ajuda muito. 
EI6. Ajuda Ajuda... se não fosse a fé, acho que a 

gente não conseguiria. 
El7. Ajuda Ajuda, ajuda porque eu tenho essa fé. 

Eu sempre tenho fé. 
EIS. Sim E como, nossa senhora! Ai se não 

fosse! 
EI9. Ajuda. Ajuda bastante 
E20. Ajuda Ajuda, né. Quem não tiver fé 

religiosa ... ainda que o câncer seja 
uma doença que quando tratada a 
tempo tem grande chance de ser 
curado, mas é uma doença que tem 
estigma ainda. 
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6. O que tem mudado em sua vida desde o momento que soube que 
estava doente? 

Idéia Central-I Discurso do Sujeito Coletivo -1 

Minha qualidade de vida caiu muito. 

Idéias Centrais res~ .. iYas 
E4. Eu acho que mudou bastante 

E5. E uma doença de expectativa 

E8. Não tenho mais ilusão. 

E 1 O. Mudou muita coisa. 

Mudou muita coisa. Eu fiquei 
muito triste, muito deprimido. É 
uma doença que a gente fica 
naquela expectativa - será que o 
exame está bom? Será que não 
está? Eu tinha qualidade de vida 
muito boa. Eu andava pra todo 
canto, corria, batia papo, era 
alegre, tinha relação sexual quase 
diária ... Eu era uma pessoa muito 
ativa. Tudo isso acabou. Minha 
qualidade de vida caiu muito. Eu 
ainda quero recuperar. A minha 
atividade é atualmente fazer 
crochê. Não posso mais sair 
sozinha, mas graças a Deus ainda 
estou conseguindo andar. Eu já 
tive de tudo na vida. Eu trabalhei 
desde os quinze anos sem 
interrupção e estou doente sem 
ganhar. Graças a Deus eu tenho 
cinco fdhos e minha fdha é um 
amor. Perdi tudo, não tenho mais 
ilusão. Não troco pelo que tenho 
hoje e ainda pretendo trabalhar. 
Eu tenho certeza que eu acarretei 
isso pra mim e Deus me deu uma 
rasteira pra eu saber que tenho que 
mudar muitas atitudes da minha 
vida em relação a esse tipo de 
doença. 

Expressões-chave respectivas 
Mudou muito, mudou 
bastante,. porque eu trabalhei desde os 
quinze anos sem interrupção e estou 
doente sem ganhar. 
E uma doença que a gente fica 
naquela expectativa - será que o 
exame está bom? Será que não está? 
Eu já tive de tudo na vida... mas não 
troco pelo que tenho hoje. Perdi tudo, 
não tenho mats ilusão. Ainda 
pretendo trabalhar. 
Na minha vida mudou muita coisa, a 
pessoa não pode fazer mais o que 
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quer. De pnmetro eu ta pra todo 
canto. 

El3. Eu fiquei muito triste, muito Eu fiquei muito triste, muito 
deprimida. deprimida, mas graças a Deus eu 

tenho 5 filhos e minha filha é um 
amor. 

EIS. Eu era uma pessoa muito ativa e A minha atividade é atualmente fazer 
agora não posso fazer mais isso. crochê. Eu era uma pessoa muito 

ativa ... e agora não posso fazer mais 
ISSO. 

El6. Acho que mudou bastante. Acho que mudou bastante, não posso 
fazer tudo o que eu fazia, não posso 
satr sozinha. Mas graças a Deus 
ainda estou conseguindo andar. 

El7. Eu andava e hoje não estou andando Olha, só o que mudou foi que eu 
mats. andava e hoje eu não estou andando 

mais. 
EIS. Tudo! Tudo! Eu tenho certeza que eu 

acarretei isso pra mim e Deus me deu 
uma rasteira pra eu saber que tenho 
que mudar muitas atitudes da minha 
vida em relação a esse tipo de 
doença. 

E20. Mudou muito. Mudou muito, porque eu tinha 
qualidade de vida muito boa, né. Eu 
andava, corria, batia papo, era alegre, 
tinha relação sexual quase 
diária ... Tudo isso acabou. Minha 
qualidade de vida caiu muito. Eu 
ainda quero recu_Qerar. 

Idéia Central-2 Discurso do Sujeito Coletivo -2 

Não mudou nada. Eu levo a vida normal Nada! Eu levo a vida normal. 
Sinto-me perfeitamente bem. Eu 
fui operado e voltei pra casa. Estou 
vivo, alegre, não entrego os pontos. 
Tem que continuar, nunca pensar 
negativo. Continuo indo ao 
hospital, aos tratamentos, então 
não mexeu com nada. A doença é a 
doença, a minha fé é a minha fé, o 
meu Deus é o meu Deus, né? 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave re~ectivas 
E2. Não entrego os pontos, estou assim até Ah, sempre estou vivo, alegre, não 
hoje. entrego os pontos ... Por isso que 

estou assim até hoje. 
E6. Nada. Eu levo a vida normal. Nada. Eu levo a vida normal, é a 

mesma coisa que nada. 
E7. Não mudou nada Não mudou nada, tem que continuar, 
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nunca pensar negativo, pensar 
positivo. 

E 11. Não mudou é nada. 
perfeitamente bem 

Sinto-me Pra mim não mudou é nada, viu! 

E12. Nada! 

E14. Não mudou nada 

Idéia Central -3 

No início eu fiquei triste. Agora eu penso 
mais em Deus. 

Idéias Centrais respectivas 
E 1. No começo foi muito triste, mas 
através da minha fé eu superei. 
EJ. Em parte fiquei triste, mas nunca me 
deixei cair sobre o que possa acontecer. 

E9. Mais humildade, muito mais amor ao 
próximo. 

E 19. No pnnctpto eu fiquei meio 
revoltada. Agora eu penso mais em Deus. 

Sinto-me perfeitamente bem. Eu fui 
operado e voltei pra casa ... 
Nada! Eu levo a vida normalmente 
sem problema nenhum. 
Eu acho que nada ... não mudou nada. 
Continuo indo ao hospital, aos 
tratamentos, então não mexeu com 
nada. A doença é a doença, a minha 
fé é a minha fé, o meu Deus é o meu 
Deus, né? 

Discurso do Sujeito Coletivo -3 

No principio foi muito triste. Eu 
fiquei meio revoltado e aborrecido. 
Entio mudou em parte, mas nunca 
me deixei cair sobre o que possa 
acontecer. Eu superei tudo através 
da minha fé. Depois eu fui 
entendendo melhor. Minha pessoa 
melhorou bastante. Agora eu penso 
mais em Deus, sinto que estou mais 
perto dele, tenho mais humildade, 
mais paciência, mais compreensão, 
muito mais amor ao próximo. Eu 
levo a minha vida normal. 

Expressões-chave respectivas 
No começo foi muito triste, mas eu 
superei tudo através da minha fé. 
Isso pra mim mudou em parte, fiquei 
triste, fiquei aborrecido. Mas nunca 
me deixei cair sobre o que possa 
acontecer. Eu levo a minha vida 
normal. 
A mudança foi asstm, mats 
humildade, mais paciêncta, mais 
compreensão, muito mais amor ao 
próximo. 
No principio eu fiquei meto 
revoltada, depois eu fui entendendo 
melhor. Minha pessoa melhorou 
bastante. Agora eu penso mais em 
Deus, sinto que estou mais perto dele. 
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7. Na sua opiniio a religiio pode ajudar a medicina no tratamento do 
câncer? 

Idéia Central -1 Discurso do Sujeito Coletivo -1 
A religião ajuda muito o médico. Pode! A religião ajuda muito o 

médico nesse campo e ao paciente 
pela sua própria fé. A religião 
ajuda à maneira de pensar, você 
fica mais humilde. O senhor tendo 
fé no médico, no tratamento e nas 
palavras que serão ditas, 
pensamento positivo, consegue 
melhor as coisas. Tem horas que a 
gente esta muito desanimada e se 
não se agarrar a Deus, vai se 
agarrar em quem? A mão do 
médico esta nas mãos de Deus, né? 
Quando a gente vai fazer uma 
cirurgia a gente reza e pede pra 
Deus •••• palavras que dão alento 
pra gente aprender a enfrentar e 
adquirir força interna, força 
espirituaL Então quem tem fé sabe 
que vai acontecer coisa boa e que 
vai sarar. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
El. Pode. A religião ajuda muito o médico. Pode. A religião ajuda muito o 

médico nesse campo. 
E2. Pode sim Ah, pode sim 
E4. Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda, ajuda à maneira 

de pensar, você fica mais humilde. 
ES. Eu acho que pode. Ele aprende a Eu acho que pode. Eu acho que pode 
enfrentar e adquirir força interna, força o paciente se tratar aqui e ir a igreja 
espiritual. ou conversar com o pastor ou com o 

padre... palavras que dão alento pra 
gente aprender a enfrentar e adquirir 
força interna, força es_Qiritual. 

E7. Eu acho que ajuda. Eu penso que pode. A gente 
conversando, fica conformado, né? 
Eu acho que ajuda. 

E9. Pode e muito. Pode e muito, porque se a gente tiver 
fé, pensamento positivo, colabora 
com tudo. Então quem tem fé sabe 
que vai acontecer coisa boa e que vai 
sarar. 

ElO. Pode! Pode! 
E 11. Eu creio que sim. Eu acho que sim, tanto na parte 

médica, como do paciente. Eu creio 
que sim. 
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El2. Pode Pode, pela fé da própria pessoa. 
E 13. Pode! Porque a mão dos médico esta Pode! Porque eu acho que a mão do 
na mão de Deus. médico esta nas mãos de Deus, né. 

Então, quando a gente vai fazer uma 
cirurgia a gente reza e pede pra Deus. 

El4. Pode, se a pessoa fazer o tratamento Pode. Pode se a pessoa tiver fé, fazer 
com fé. o tratamento com fé. 
El6. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente tendo fé 

consegue melhor as coisas. 
El7. Pode ajudar. A religião pode ajudar. O senhor tem 

fé no médico e também tem fé nas 
palavras que serão ditas. 

EIS. Claro que pode! Claro que pode, pode sim. 

El9. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ela pode ajudar 
bastante, porque tem horas que a 
gente esta muito desanimada e se não 
se agarrar a Deus, vai se agarrar em 
quem? 

E20. Eu acho que pode. Eu acho que pode. Veja. O médico 
não nota muito a parte sensível da 
pessoa. Então eu acho que o 
entrosamento do médico com o 
paciente é importante pra cura, para o 
restabelecimento. 

Idéia Central -2 Discurso do Sujeito Coletivo -2 
A religiio pode ajudar em tudo, mas vai A religiio pode ajudar em tudo, 
depender da fé de cada um. mas isso não é só. Depende de cada 

um. A pessoa precisa ter fé dentro 
de si, porque senão não adianta. A 
pessoa precisa entender, ir se 
moldando para o futuro. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E3. Ajuda, depende de cada um. Depende de cada um, depende da fé. 

No meu modo de entender ajuda. 
E6. Depende muito da pessoa. Eu acho que depende muito da 

pessoa entender, ir se moldando para 
o futuro. 

ES. A religião pode ajudar em tudo, mas A religião pode ajudar em tudo, mas 
não só. isso não é só. Ela dá uma força ... só a 

religião não vai resolver. 
E 15. Se a pessoa tem fé, porque senão não Se a pessoa tem fé, porque senão não 
adianta. adianta. A pessoa prectsa ter fé 

dentro de si. 
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8. O(a) senhor(a) já recorreu a outro tipo de tratamento para a sua 
doença? 

Idéia Central -1 Expressões-chave -1 
Nio. Por enquanto estou acompanhando Não. Por enquanto estou 

tudo o que os médicos falam. 
acompanhando tudo o que os 
médicos falam e pela minha fé em 
Deus. Eu vou seguir as orientações. 
Não procurei nenhum outro 
alternativo. Somente o tratamento 
do hospital. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
El. Não. Não, só aqui no Hospital, aqui no 

médico, só esse tratamento. 
E2. Não. Não, não recorri. 
E3. Não. Não, nunca. 
E4. Por enquanto não recorri. Não, por enquanto estou 

acompanhando tudo que os médicos 
falam. Por enquanto não recorri. 

ES. Não. Não, só me tratei aqui no hospital 
mesmo. 

E6. Não. Não. Foi só aqui mesmo. 
E7. Não. Não, não recorri. 
ElO. Não. Somente o tratamento do hospital 
El2. Não Não ... só médicos e pela minha fé 

em Deus. 
El3. Não Não. Só aqui no servidor. 
E14. Não. Não. 
EIS. Não Não. Eu só vou ao hospital. 
El6. Não Não, só no hospital. 
El7. Ainda não. Ainda não. Basicamente o tratamento 

do hospital. 
E20. Não. Não. Eu vim aqui e vou fazer tudo o 

que eles mandarem. Eu vou seguir as 
orientações, mas não procurei 
nenhum outro alternativo. 

Idéia Central -2 Discurso do Sujeito Coletivo -2 
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A gente procura de tudo. Já. E a gente procura de tudo, né? 
Sempre pelo lado bom. Eu estou 
tomando ervas, ginseng, iodo, sal 
amargo, babosa, comprei 
comprimidos, não tem contra-
indicações, não faz mal e está 
resolvendo ••• Eu estou me sentindo 
bem. Um padre benzeu, 
espiritualistas vieram aqui e fiZ 
algumas sessões de cura pelas 
mãos. O tratamento oficial eu não 
aconselho deixar. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E8. Eu tenho. Eu tenho. Eu estou tomando ervas, 

comprei comprimidos, não tem 
contra-indicações, não faz mal e está 
resolvendo ... eu estou me sentindo 
bem. Ginseng, iodo, sal amargo. 

E9. Sim. Eu fiz algumas sessões de cura pelas 

mãos. 

Ell. Sim. Hoje eu fui buscar uma erva, 
fortalece, faz bem. 

El9. Já. Já. E a gente procura de tudo, né? 
Sempre pelo lado bom. Um padre 
benzeu, espiritualistas vieram aqui, 
fiz babosa. O tratamento oficial eu 
não aconselho deixar. 

Idéia Central -3 Discurso do Sujeito Coletivo -3 
Tudo! Mas agora apenas o tratamento Tudo! Tudo o que se possa 
médico. imaginar. O que era me falado que 

dava certo eu ia. Fui e achei que 
não era o caminho que eu devia 
seguir. Apenas faço o meu 
tratamento médico. 

Idéia Central respectiva Expressões-chave respectivas 
El8. Tudo! Mas agora apenas o tratamento Tudo! Tudo o que se possa imaginar. 
médico. O que era me falado que dava certo 

eu ia. Fui e achei que não era por ai, 
não era o caminho que eu devia 
seguir. Apenas faço o meu tratamento 
médico. 
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Instrumento de Análise de Discurso 3 (IADJ) - Médico 

1. O que significa para o( a) senhor( a) em seu trabalho a sua fé 
religiosa? 

Idéia Central -1 
E uma coisa que conforta, que ajuda e 
que norteia a minha atividade. 

Discurso do Sujeito Coletivo -1 
A minha fé religiosa é muito 
importante, é o meu sustentáculo. 
Ela norteia a minha atividade e me 
dá equilíbrio. Eu acho que o 
cristianismo, essa questão da fé 
numa filosofia de vida é uma coisa 
que conforta, que me ajuda. Tendo 
fé, você pode transmitir alguma 
coisa, dar um sentido e segurança 
para os pacientes. Se você não tem 
fé, não acredita em nada, acaba 
não tendo condições de transmitir 
nada disso. Eu acho que acreditar 
em alguma coisa além do que a 
gente consegue comprovar 
cientificamente é uma coisa 
importante. Na oncologia a gente 
não tem explicação científica para 
muitas coisas. Os conhecimentos 
científicos vão até um determinado 
ponto. Então você ter uma 
perspectiva de alguma coisa além 
do que a gente está vivendo é uma 
coisa importante para estar 
passando para o paciente. A gente 
luta com muita tristeza, você vê 
muita desgraça, não só do paciente 
mas todo o contexto familiar. 
Assim, se não tiver a fé, você não 
entende o porque daquilo. Só a fé 
mesmo, a que está em Deus, é que 
tem um caminho, um outro lado 
para a pessoa poder superar isto 
tudo. O ser humano é composto de 
concreto e de abstrato e que tem 
estar em equilíbrio. Esse equilíbrio 
do abstrato é dado por qualquer 
religião, porque o Deus é único. A 
minha formação religiosa faz com 
que eu tenha uma visão diferente. 
Eu acho que um pouco menos 
técnica, lógico, sem deixar de lado 
o aspecto técnico. A fé me 



Idéias Centrais respectivas 
E2. Eu acho que é um sustento. 

E3. De alguma forma ela me incentiva a 
dar um sentido para os pacientes. 

E6. A fé é fundamental na vida. 
E7. Eu acho que norteia a minha atividade. 

E I O. E uma coisa que conforta, que me 
ajuda. 
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acompanha em todos os momentos. 
Não só no trabalho como fora do 
trabalho. Eu trabalho dentro dos 
princípios da minha fé. 

Expressões-chave respectivas 
Eu acho que é um sustento, porque o 
ser humano é composto de concreto e 
de abstrato e que tem estar em 
equilíbrio. Esse equilíbrio do abstrato 
é dado por alguma... qualquer 
religião serve, porque eu acho que o 
Deus é único. 
Eu acho que de alguma forma ela me 
incentiva a dar um sentido para os 
pacientes. Nesse sentido ela colabora 
com o acompanhamento dos 

r pacientes. 
A fé é fundamental na vida. 
A minha fé é muito importante, eu 
acho que norteia a minha atividade e 
trabalho dentro dos princípios da 
minha fé. 
Eu acho que acreditar em alguma 
coisa alem do que a gente consegue 
comprovar cientificamente é uma 
coisa importante. Na oncologia a 
gente não tem explicação científica 
para muitas coisas. Então você ter 
uma perspectiva de alguma coisa 
além do que a gente está vivendo, é 
uma coisa importante para estar 
passando para o paciente. Eu acho 
que o cristianismo, essa questão da fé 
numa filosofia de vida é uma coisa 
que conforta, _g_ue me ajuda. 

E 11. Você pode transmitir alguma coisa Importante que você tendo, você 
para o paciente. pode transmitir alguma coisa para o 

paciente. Se você não tem fé, não 
acredita em nada, acaba não tendo 
condições de transmitir nada disso. 

E 12. Você pode dar segurança, quando 
tem fé. 

E 13. Eu acho de extrema importância. 

Você pode dar segurança quando tem 
fé, seJa ela uma fé religiosa de 
qualquer religião. Você esta seguro 
de que a fé pode ajudar. 
Eu acho de extrema importância 
tendo em vista que os conhecimentos 
científicos vão até um determinado 
ponto. 
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El4. Para mtm especialmente e Para tn.1111., especialmente e 
particularmente, significa bastante. particularmente significa bastante, 

sobretudo pela minha formação 
religiosa faz com que eu tenha uma 
. - diferente. Eu acho Vlsao que um 

pouco menos técnica, lógico, sem 
deixar de lado o aspecto técnico. 

El7. E fundamental. A fé me acompanha E fundamental, porque norteia a 
em todos os momentos. minha ... não só no trabalho como fora 

do trabalho. A fé me acompanha em 
todos os momentos. 

EIS. A minha fé religiosa é o meu A minha fé religiosa é o meu 
sustentáculo. sustentáculo. A gente luta com muita 

tristeza, você vê muita desgraça, não 
só do paciente, mas todo o contexto 
familiar, principalmente na 
oncologia. Assim, se não tive a fé, 
você não entende o porque daquilo. 
Eu acho que só a fé mesmo, a que 
está em Deus, é que tem um caminho, 
um outro lado para a pessoa poder 
superar isto tudo. É a fé que mantém 
o equilíbrio. 

Idéia Central -2 Discurso do Sujeito Coletivo -2 
A fé nio interfere. O trabalho é baseado A fé religiosa tem relativamente 
em atividade científica. pouca importânc~ significa quase 

nada ou absolutamente nada. o 
meu trabalho é mais baseado na 
formação científica do que 
propriamente nos problemas de 
religiosidade, de fé. Eu nio trato 
mais um com fé ou sem fé, é tudo 
igual, nio tem interferência 
nenhuma no trabalho. Eu nio 
tenho, nio tenho fé religiosa. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E4. Não significa absolutamente nada. A minha fé religiosa no meu trabalho 

não significa absolutamente nada. 
E5. Quase nada. Pouco, muito pouco, quase nada. 
E9. A fé não interfere. O tratamento é Olha, eu não trato mais um com fé ou 
igual para todos os pacientes. . sem fé, é tudo igual, não tem 

interferência nenhuma no trabalho. 
E 15. O meu trabalho é mais baseado na A fé religiosa tem relativamente 
formação científica. pouca importância. O meu trabalho é 

mais baseado na formação científica 
do que propriamente nos problemas 
de religiosidade, de fé. 

Idéia Central-3 Discurso do Su.ieito Coletivo -3 



Presença da espiritualidade, não religião 
especificamente. 

Idéias Centrais respectivas 
E 1. Eu acho que alguma coisa muito forte, 
que me anima pro trabalho. 

E8. Alguma coisa a mais que a minha 
habilidade, meu conhecimento. 

E20. Eu acredito que o bem estar espiritual 
de alguma forma influi na minha relação 
com o paciente. 

Idéia Central-4 
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Eu acredito em alguma coisa muito 
forte, talvez seja Deus. Eu acho que 
essa crença me ajuda a manter 
animada, porque eu tenho muito 
inimo pro trabalho. Eu acho que a 
gente fica com uma garra, uma 
vontade muito grande de 
trabalhar, de fazer as coisas. Eu 
atribuo esse ânimo a alguma 
espiritualidade, mas não religião 
especifica, não uma fé religiosa. Eu 
acredito que o bem estar espiritual 
de alguma forma inOui na minha 
relação com o paciente. A gente 
trabalha numa área muita critica. 
Então eu acho que de alguma 
forma eu tenho que ter uma ajuda 
a mais que só a minha habilidade, 
meu conhecimento. 

Expressões-chave respectivas 
Eu acho que eu acredito em alguma 
coisa muito forte, talvez seja Deus. 
Eu acho que essa crença me ajuda a 
manter animada, porque eu tenho 
muito ânimo pro trabalho. Eu acho 
que a gente fica com uma garra, uma 
vontade muito grande de trabalhar, de 
fazer as coisas. Eu acho que eu 
identifico russo alguma 
especificidade. Eu atribuo esse ânimo 
a alguma espiritualidade, mas não 
religião especifica. 
A gente trabalha numa área muita 
critica. Então eu acho que de alguma 
forma eu tenho que ter uma ajuda a 
mais que só a minha habilidade. 
Agora não como uma fé religiosa. Eu 
acho que ter alguma força a mais do 
que simplesmente a minha 
habilidade, meu conhecimento. 
Eu sou uma pessoa até certo ponto 
espiritualista, mas não religiosa. Eu 
acredito em determinadas coisas, 
acredito que o bem estar espiritual de 
alguma forma influi na minha relação 
com o paciente, eu não diria uma 
religião. 

Discurso do Sujeito Coletivo -4 
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Eu não tenho fé religiosa. Eu sou atéia. Só isso! 
Idéias Centrais respectivas Expressão-chave respectiva 

El6. o meu trabalho é baseado em Olha, não tem uma importância no 
atividade científica. meu trabalho. Eu não tenho, não 

tenho fé religiosa. O meu trabalho é 
baseado em atividade científica. 

El9.Eu sou atéia. Eu sou atéia. Só isso! 

2. Fé rellgiosa do(a) paciente idoso(a) e tratamento de câncer. Eu 
1ostaria que o senhor falasse um pouco a respeito 

Idéia Central -1 Discurso do Sujeito Coletivo -2 
A fé sustenta o paciente. Ajuda a A fé religiosa é uma sustentação, e é 
encarar melhor a doença, dá motivação um dos principais motivos de vida 
para o tratamento e mantém a do paciente idoso com câncer. É o 
esperança. que se torna mais importante, até 

mais importante do que a presença 
do médico, de um familiar e até da 
medicação. Quando o paciente tem 
uma fé religiosa, uma 
espiritualidade, que desenvolve 
alguma coisa além do habitual, ele 
consegue tolerar melhor, encarar 
com mais serenidade a própria dor, 
a própria doença e algumas 
situações e ter ânimo para ir a luta, 
penistir e acreditar no tratamento. 
Eu acho que esse é o lado positivo. 
Mas também existe um lado 
negativo de pessoas que acreditam 
que somente a fé poderá curá-los e 
abandonam o tratamento. Eu acho 
que a fé religiosa favorece o 
tratamento e vão atuar como 
fatores coadjuvantes, 
indispensáveis no processo. A 
pessoa que aceita tem duas 
conotações: aceita a situação e 
batalha por ela e aceita a situação e 
se deprimi. Tem gente que pra se 
esclarecer se acalma e tem gente 
que se embute nos seus 
preconceitos e morre ali sufocado. 
Paciente que tem Deus tem uma 
direção, uma postura. O que não 
tem fica muito perdido, batendo a 
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cabeça na parede. Com o paciente 
religioso, fica fácil poder conversar 
alguma coisa da doença, dos sinais, 
da sensação de abandono. Quando 
a gente consegue saber sobre essa 
crença, eu acho que ajuda o 
contato, pois todo aquele que 
acredita em alguém quer viver e ser 
tratado. O paciente com câncer 
avançado, nessa hora tudo vale 
porque é algo a mais para ajudar, 
do que simplesmente a tecnologia, o 
conhecimento, a habilidade. A 
ctencia aplica os seus 
conhecimentos e resta um pouco de 
fé, de esperança para o doente e 
que ele consiga uma qualidade de 
vida, uma sobrevida satisfatória se 
apegando a fé religiosa. Enquanto 
você mantém a esperança, você tem 
motivação para o tratamento e 
participa ativamente dele. Isto tem 
importância grande, até porque 
muitas vezes isso melhora. O 
sujeito se sente mais forte e ajuda 
principalmente nesse tipo de 
doença terminal. O câncer inicial, 
só a ciência talvez de conta do 
recado, mas quando a coisa 
complica, então você se socorre de 
outras coisas inclusive a religião, 
por que não? Eu diria que não só a 
fé religiosa, mas a pessoa tendo 
bom coração, boa índole, tendo 
amor, né? E com isso ela pode 
mesmo ajudar a si próprio e 
também ajudar ao próximo. Então 
essa fé, esse amor, isso que a pessoa 
transmite, que a pessoa irradia, 
ajuda e cresce a si mesmo. O 
tratamento de câncer é muito 
difícil, tem muito efeito colateral. 
Por ser um tratamento agressivo e 
pelo ser humano enfrentar 
situações tão adversas, quem tem fé 
consegue se fortalecer 
interiormente de forma a superar 
esse período de dificuldades. Eu 
acho que é muito importante você 



Idéias Centrais respectivas 
E 1. Eu acho que ajuda o paciente a encarar 
melhor a doença. 

E2. Paciente que tem Deus tem uma 
dire_ção, o que não tem fica muito perdido. 
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se apegar numa fé, crer em alguma 
coisa superior aos nossos limites 
seja ela que nome a gente acabe 
dando e que possa trazer uma 
esperança de cura que é o objetivo 
do tratamento oncológico. A gente 
percebe nos pacientes oncológicos 
que há uma extrema carência. 
Quando da notícia eles se 
desarmam, eles ficam totalmente 
depressivos. Isso é natural diante 
do diagnóstico. A fé religiosa 
serviria para manter um apoio 
muito importante moral e também 
a confiança no médico. Eu acho 
muito importante para o doente. A 
fé não só como numa situação de 
agravamento da doença, de uma 
doença de alta gravidade, 
prognóstico em geral ruim, ajuda a 
suportar todos os sofrimentos que a 
vida oferece. Então é importante 
que se o médico ou a ciência não 
conseguir controlar a sua doença, 
ele terá uma vida em outros planos, 
de acordo com a sua fé pessoal. Eles 
têm as crenças deles e elas devem 
ser respeitadas, fazem parte como 
verdadeiras, fazem parte do 
espiritual deles. Na grande maioria 
eu acho que talvez pela educação, 
os outros tempos que viveram, os 
idosos são mais fervorosos, tem um 
maior grau de aceitação da doença 
e encaram a morte mais 
tranqüilamente. 

Expressões-chave respectivas 
Eu acho que ajuda sim. Quando o 
paciente é religioso, quando o 
paciente tem uma fé, eu acho que 
encara melhor. Então fica fácil poder 
conversar alguma coisa das fases da 
doença, dos sinais, da sensação de 
abandono. Eu acho que quando a 
gente consegue saber sobre essa 
crença, eu acho que ajuda o contato, 
ajuda a encarar melhor. 
Os pacientes idosos independente de 
religião têm um maior grau de 
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aceitação. Agora a pessoa que aceita 
tem duas conotações: aceita a 
situação e batalha por ela e aceita a 
situação e se deprimi. Tem gente que 
pra se esclarecer se acalma e tem 
gente que se embute nos seus 
preconceitos e morre ali sufocado. 
Paciente que tem Deus tem uma 
direção, uma postura. O que não tem 
fica muito perdido, batendo a cabeça 
na parede. 

E3. A fé religiosa aliada ao tratamento é Eu acho que a fé religiosa pode ajudar 
muito positiva. no sentido de dá ânimo para o 

paciente tr a luta, persistir no 
tratamento e acreditar no tratamento. 
Eu acho que esse é o lado positivo. 
Mas também existe um lado negativo 
de pessoas que acreditam que 
somente a fé poderá curá-las, e 
abandonam o tratamento. Então eu 
acho que são importantes as duas 
coisas. Eu acho que a fé ajuda no 
tratamento, que os dois vão juntos. Eu 
acho que isso é muito positivo. 

E4. O paciente religioso tem mruores 
condições de enfrentar a doença do que o 
individuo sem fé. 

Todo paciente religioso, na minha 
concepção, tem maiores condições de 
enfrentar a doença do que o individuo 
sem fé, sem religião alguma. 

E6. Se ele não tiver a fé religiosa é a Considero a fé religiosa fundamental 
certeza que está no fundo. na vida e principalmente em paciente 

com câncer, idosos com câncer que 
tem uma perspectiva de vida 
amenizada. Se ele não tiver a fé 
religiosa, não houver nada em que ele 
se apegue é a certeza que ele está no 
fundo. 

E7. Eu acho que a fé religiosa favorece o Eu acho que a fé é muito importante 
tratamento. eu acho que ajuda a pessoa. E a hora 

fundamental que a pessoa tenha fé e 
quem acreditar em alguma coisa, isso 
só ajuda. Eu acho que a fé religiosa 
favorece o tratamento, tanto a tese 
religiosa como a fé no tratamento. Eu 
acho que vão atuar como fatores 
coadjuvantes, indispensáveis no 
processo. 

E8. Nessa hora é algo a mais para ajudar, O paciente com câncer avançado, 
do que simplesmente a tecnologia. nessa hora tudo vale porque é algo a 

mats para a ajudar, do que 



E9. Acho que todo mundo tem que ter fé. 
Acho que é uma coisa que interfere no 
tratamento. 
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simplesmente a tecnologia, o 
conhecimento, a habilidade. Isto tem 
importância grande, até porque 
muitas vezes isso melhora. O sujeito 
se sente mais forte com isso aí e ajuda 
principalmente nesse tipo de doença 
terminal, né. O câncer inicial, só a 
ciência talvez de conta do recado, 
mas quando a coisa complica, então 
você se socorre de outras coisas 
inclusive a religião, por que não? 
Acho que todo mundo tem que ter fé. 
Acho que também é uma coisa que 
interfere no tratamento, né. Todo 
aquele que acredita em alguém quer 
viver e ser tratado. 

ElO. Eles conseguem tolerar melhor E uma coisa importante. Todo o 
algumas situações. paciente que tem uma fé, uma 

espiritualidade, que desenvolve 
alguma coisa além do habitual, 
realmente eles conseguem tolerar 
melhor algumas situações. Eles têm 
uma relação com a doença. 

E 11. A pessoa com fé ajuda a si própria e Eu diria que não só a fé religiosa, mas 
ao próximo. a pessoa tendo bom coração, boa 

índole, tendo amor, né? E com isso 
ela pode mesmo ajudar a si próprio e 
também ajudar ao próximo. Então 
essa fé, esse amor, isso que a pessoa 
transmite, que a pessoa irradia, ajuda 
e cresce a si mesmo. 

E12. A fé é uma sustentação. Ele encara 
com maís serenidade a própria doença. 

E 13. Em todos os pacientes é importante. 

Todo aquele que tem uma religião no 
decorrer de sua vida, a fé é uma 
sustentação para ele. Ele se segura na 
fé, fica mais tranqüilo, encara com 
mais serenidade a próprio dor, a 
própria doença. Então eu acho que a 
fé é sempre positiva para o paciente. 
Eu acho que em todos os pacientes é 
importante. A ciência aplica os seus 
conhecimentos, né, e resta um pouco 
de fé, de esperança para o doente e 
que ele consiga uma qualidade de 
vida, uma sobrevida satisfatória se 
apegando a fé religiosa. 

E 14. A fé mantém a esperança e você tem Eu acho que é muito importante você 
motivação pra tratamento. se apegar numa fé, crer em alguma 

coisa superior aos nossos limites seia 



EIS. Serve para manter apoio moral. 
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ela que nome a gente acabe dando e 
que possa trazer uma esperança de 
cura que é o objetivo do tratamento 
oncológico. A gente percebe nos 
pacientes oncológicos que há uma 
extrema carência. Quando da noticia 
eles se desarmam, eles ficam 
totalmente depressivos. Isso é natural 
diante do diagnóstico. A fé mantém a 
esperança e enquanto você mantém a 
esperança, você tem motivação para o 
tratamento e participa ativamente 
dele. 
A fé religiosa serviria para manter um 
apoio muito importante moral para 
sustentar ou até a vontade de 
sobrevida do paciente e também a 
confiança no médico. 

E16. Ajuda a suportar todos os Eu acho muito importante para o 
sofrimentos que a vida oferece. doente. A fé não só como numa 

situação de agravamento da doença, 
de uma doença de alta gravidade, 
prognóstico em geral ruim, ajuda a 
suportar todos os sofrimentos que a 
vida oferece. Então é importante que 
se o médico ou a ciência não 
conseguir controlar a sua doença, ele 
terá uma vida em outros planos, de 
acordo com a sua fé pessoal. 

E17. Quem tem fé consegue se fortalecer Tratamento de câncer é muito dificil, 
interiormente de forma a superar esse tem muito efeito colateral. Por ser um 
período de dificuldades. tratamento agressivo e pelo ser 

humano enfrentar situações tão 
adversas, quem tem fé consegue se 
fortalecer interiormente de forma a 
superar esse período de dificuldades. 
A fé é muito importante nesse 
sentido. 

El8. Os idosos muitas vezes se largam O paciente idoso em geral tem fé. Os 
mais, são mais fervorosos. idosos muitas vezes se largam mais, 

mas a fé é muito individual. Na 
grande maioria eu acho que talvez 
pela educação, pelos os outros tempos 
que VIveram, os idosos são mais 
fervorosos. O idoso encara a morte 
mais tranqüilamente. 

E 19. E um dos principais motivos de vida Eu acho que é um dos principais 
do paciente idoso com câncer. motivos de vida do paciente idoso 
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com câncer. E o que se toma mais 
importante, até mais importante do 
que a presença do médico, do que a 
presença de um familiar, até mesmo 
da medicação. 

E20. As crenças fazem parte do espiritual Eles têm as crenças deles e elas 
deles e isso de alguma forma ajuda. devem ser respeitadas, fazem parte 

como verdadeiras, fazem parte do 
espiritual deles e isso de alguma 
forma ajuda. A posição do médico é 
não deixar que a fé deles interfira na 
seqüência do tratamento, renunciar o 
tratamento médico em prol da 
religião. 

Idéia Central -2 Discurso do Sujeito Coletivo -2 

Ajuda a suportar a moléstia, mas não Não acho que alteraria a evolução 
altera a evolução. da moléstia, mas ajuda um 

pouquinho a suportar a moléstia, 
mas não altera a evolução. 

Idéia Central respectiva Expressões-chave respectivas 

E5. Ajuda a suportar a moléstia, mas não Não acho que alteraria a evolução da 
altera a evolução. moléstia, mas ajuda, ajuda um 

pouquinho a suportar a moléstia, mas 
não altera a evolução. 

3. O( a) senhor( a) recomendaria alguma atividade religiosa para o 
paciente idoso com câncer? 

Idéia Central -1 
Eu não recomendo, mas incentivo e 
apoio integralmente. 

Discurso do Sujeito Coletivo -1 
Eu não recomendo. Eu costumo 
lembrar sobre o aspecto, a fé. Se ele 
quiser, se manifestar alguma vontade 
de ter atividade religiosa será apoiado 
integralmente. Se não, também será 
apoiado e respeitado integralmente. 
Nunca eu tentaria, forçaria pra aceitar 
ou não aceitar a religião. Eu tenho o 
hábito de avaliar como cada um já 
traz no decorrer de sua vida. Cada um 
tem a sua religião e tem que se apegar 
naquilo que acredita. Vai ser muito 
importante na recuperação, no 
convívio com a sociedade. Eu acho que 
qualquer pessoa que tiver uma 

~); .~':fJ_ ~;.,t_: P:...:t~L:CA 

Ut~I\.'EHSiOADE DE SAO PAULO 



Idéias Centrais respectivas 
E 1. Eu não costumo falar, mas quando 
ele já tem eu incentivo. 
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religião, que praticar uma religião, 
oração, leitura, que participar de 
grupos de trabalhos, eu acredito muito 
na terapia ocupacional e que venham 
acompanhadas de coisas - "cabeça 
vazia, oficina do diabo". Então se você 
tem oportunidade de ficar ligada a 
alguma coisa, só acrescenta em todos 
os sentidos, pois é muito melhor do que 
ficar excluído em casa. Eu incentivo. 
Você esta com dificuldade de ler a 
Bíblia e você gosta de ler Bíblia, está 
bom. Então porque você não mantém 
a sua atividade, se é uma coisa que 
você gosta? Eu acho que desde que o 
paciente tenha condições fisicas pra 
isto e queira eu não vejo problema 
nenhum. Uma atividade religiosa 
poderá trazer uma emergia positiva, 
alguma esperança e beneficio maior 
para ele, no sentido de reforçar a 
crença no tratamento e a crença de 
que ele pode melhorar. O que a gente 
percebe é que as pessoas que 
acreditam em algo mais, elas tentam 
aparentemente um tratamento que é 
no mínimo mais tranqüilo do que 
outros que às vezes não acreditam em 
nada e acabam tendo um tratamento 
mais conturbado. Envolver essa 
questão da espiritualidade é 
importante. No idoso que tem uma fé, 
que tem algum embasamento costuma 
em geral tolerar melhor. Eu sempre 
procuro deixar bem claro pra não se 
confundir as coisas, os médicos, os 
prof"JSsionais, os tratamentos, os 
recursos técnicos, eles existem porque 
é da vontade de Deus que isso exista. 
Então, de modo algum quando intervir 
esta indo contra, aliás, nós somos um 
instrumento nas mãos de Deus pra 
fazer isso. Eu procuro deixar bem 
claro pra que as coisas andem 
sinergicamente. 

Expressões-chave respectivas 
Eu não costumo falar, eu acho bom 
quando ele já tem ... Mas eu não costumo 
dizer para o paciente rezar ou orar ou ir 
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aos cultos, ter alguma religião. Eu não 
recomendo não. Se ele quiser e se ele 
falar que tem, que faz eu falo que isso é 
ótimo. Eu incentivo. Você ta com 
dificuldade de ler a bíblia e você gosta de 
ler bíblia, ta bom. Então porque você não 
mantém a sua atividade, se é uma coisa 
que você gosta? 

E3. Eu acho que o paciente ter uma Eu acho que desde que o paciente tenha 
atividade é muito melhor do que ficar condições fisicas pra isto e queira eu não 
excluído em casa. vejo problema nenhum. Eu acho que o 

E4. Se ele manifestar alguma vontade 
será apoiado integralmente. 

E7. Qualquer pessoa que puder 
participar de um trabalho religioso eu 
sou favorável. 

E9. Acho que é bom. 

ElO. Ele se apegar em alguma coisa, 
trás sempre uma emergia positiva. 

paciente ter uma atividade é muito 
melhor do que ficar excluído em casa. 
Então é positivo. Uma atividade religiosa 
poderá trazer beneficio maior para ele, no 
sentido de reforçar a crença no 
tratamento e a crença de que ele pode 
melhorar. O que a gente percebe é que as 
pessoas que acreditam em algo mais, elas 
tentam aparentemente um tratamento que 
é no mínimo mais tranqüilo do que 
outros que às vezes não acreditam em 
nada e acabam tendo um tratamento mais 
conturbado. 
Se ele qmser alguma... se manifestar 
alguma vontade de ter atividade religiosa 
será apoiado integralmente. Se não tiver 
nenhuma disposição, também será 
apoiado e respeitado integralmente. 
Nunca eu tentaria, forçaria pra aceitar ou 
não aceitar a religião. 
Eu acho que qualquer pessoa que tiver 
uma religião, que praticar uma religião, 
oração, que participar de grupos de 
trabalhos, eu acredito muito na terapia 
ocupacional e que venham 
acompanhadas de coisas, tanto na cabeça 
-cabeça vazia, oficina do diabo. Então se 
você tem oportunidade de ficar ligada a 
alguma coisa, com uma palavra boa, 
asstm, só acrescenta em todos os 
sentidos. Qualquer pessoa que puder 
participar de um trabalho religioso eu sou 
favorável. 
Acho que é bom, né, acreditar em 
alguém, ai você tem alguma esperança. A 
fé é muito importante. 
O paciente acreditar em alguma coisa é 
importante. Ele se apegar em alguma 
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coisa, trás sempre uma emergia positiva 
pra ele, quer seja através de oração, quer 
seja através de leitura. Envolver essa 
questão da espiritualidade é importante. 
No idoso que tem uma fé, que tem algum 
embasamento costuma em geral tolerar 
melhor ... 

E 13. Cada um tem a sua religião e tem Eu acho assim: cada um tem a sua 
que se apegar naquilo que acredita. religião e tem que se apegar naquilo que 

acredita. Eu acho que vai ser muito 
importante na recuperação, no convívio 
com a sociedade. É extremamente 
importante. 

E 14. Não diretamente, mas eu 
incentivo a crença, um apelo a Deus cai 
sempre bem. 

Veja, não diretamente pra que ela vá 
freqüentar uma igreja, mas eu incentivo a 
crença e muitas vezes pra não dizer 
sempre, um apelo a Deus, cai sempre 
bem. Eu acho que é algo importante, que 
ele seja incentivado. Eu sempre procuro 
deixar bem claro pra não se confundir as 
coisas, os médicos, os profissionais, os 
tratamentos, os recursos técnicos, eles 
existem porque é da vontade de Deus que 
isso exista. Então, de modo algum 
quando intervir ta indo contra, aliás, nós 
somos um instrumento nas mãos de Deus 
pra fazer isso. Eu procuro deixa bem 
claro pra que as coisas andem 
sinergicamente. 

E17.Eu costumo lembrar a fé, a Eu costumo lembrar sobre o aspecto, 
religião de cada um. sobre a força, a fé, a religião de cada um. 

Idéia Central -2 

Não exatamente, recomendo. Eu não 
tenho o hábito de recomendar. Eu tenho 
o hábito de procurar lembrar e de avaliar 
como cada um já traz no decorrer de sua 
vida. 

Discurso do Sujeito Coletivo -2 
Sim, respeitando o que ele pensa e Eu recomendaria qualquer tipo de 
crê. atividade, respeitando o que ele pensa 

e crê. Nos pacientes que tem uma fé 
religiosa, eu acho que não só ajudaria, 
como acho indispensável. É mais um 
aparo, porque você nunca pode tratar 
o paciente de uma forma segmentada, 
você tem que tratar o paciente de uma 
forma global. Estão o tratamento 
inspira o caminho, uma coisa 
fundamental, quando você trata de um 



Idéias Centrais respectivas 
E6. Eu não só ajudaria, como acho 
indispensável. 

ES. Tudo! 

E 18. Eu recomendaria. 

El9. Claro! 

Idéia Central -3 
Nio. Tem que ser uma coisa de livre 
e espontânea vontade. 
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paciente como um todo. Você trata do 
corpo, do espírito e da alma. O sujeito 
reza, o sujeito ora eu acho que isso daí. 
E ainda a positividade psicológica do 
doente. O sujeito está imbuído daquilo, 
eu acho que isso é que vale. É uma 
coisa a mais e é surpreendente o efeito 
de tudo isso e como muda às vezes a 
cabeça das pessoas. Mudando assim 
essa visio muito tecnicista que a gente 
tem hoje. Há relatos na medicina que 
pacientes melhoram toda a condiçio, a 
multiplicaçio celular, a divisio celular. 
O câncer é uma doença multisetorial. 

Expressões-chave respectivas 
Nos pacientes que tem uma fé religiosa, 
eu acho que não só ajudaria, como acho 
indispensável. É mais um aparo, porque 
você nunca pode tratar o paciente de uma 
forma segmentada, você tem que tratar o 
paciente de uma forma global. Estão o 
tratamento inspira o caminho, uma coisa 
fundamental, quando você trata de um 
paciente como um todo. Você trata do 
corpo, do espírito e da alma. 
Tudo! O sujeito reza, o sujeito ora, mas 
assim, o sujeito está imbuído daquilo, eu 
acho que isso que vale. É uma coisa a 
mais e é surpreendente o efeito de tudo 
isso e como muda às vezes a cabeça das 
pessoas. Mudando ass1m essa visão 
muito tecnicista que a gente tem hoje. 
Eu recomendaria sim, respeitando o que 
ele pensa e crê. 
Claro! Qualquer tipo de atividade, 
qualquer crença ... Há relatos na medicina 
que pacientes melhoram toda a condição, 
a multiplicação celular, a divisão celular. 
Então o câncer é uma doença 
multisetorial. E ainda a positividade 
psicológica do doente. Eu acho que vale 
a pena. 

Discurso do Sujeito Coletivo -3 
Recomendar? Nio! Mas nio seria 
contra. Eu acho que a crença das 
pessoas é uma coisa que deve ser 
respeitada e aceita. É uma necessidade 
de cada um. Tem que ser uma coisa de 
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livre e espontânea vontade do paciente. 
Compete ao familiar, ao paciente fazer 
a sua escolha, porque eu não posso 
interferir no livre arbítrio de cada um. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E5. Não! Não! Recomendar? Não! 
E12. Não! Não! Tem que ser uma coisa de livre e 

espontânea vontade. Compete ao 
familiar, ao paciente fazer a sua escolha, 
porque eu não posso interferir no livre 
arbítrio de cada um. 

E 15. Eu não recomendaria. Eu não recomendaria, mas não seria 
contra. Eu acho que é uma coisa que 
deve ser respeitada e deve ser aceita. 

El6. Não! Não! Claro que não! Não sou contra e 
respeito às crenças das pessoas. 

Idéia Central -4 Discurso do Sujeito Coletivo -4 
Busca de fortalecimento interior. Atividade religiosa, freqüentar alguma 

igreja, algum tipo de religião, eu acho 
que isso é individual de cada pessoa. 
Eu nio recomendaria uma atividade 
específica. Mas recomendaria 
independente de ter uma atividade 
religiosa, que ele tenha fé, amor, 
confiança, vida interior. Ao você se 
interiorizar, você busca alguma coisa 
dentro da religião com Deus, né. 
Qualquer que seja o caminho. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E2. Eu recomendaria vida interior. Eu recomendaria vida interior. Ao você 

se interiorizar, você busca alguma coisa 
dentro da religião com Deus, né. 
Qualquer que seja o caminho. 

E 11. Eu recomendaria que ele tenha fé, Eu não recomendaria uma atividade 
amor, confiança. específica. Mas recomendaria 

independente de ter uma atividade 
religiosa, que ele tenha fé, amor 
confiança. Isso eu acho que seria o 
principal. 
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Instrumento de Análise de Discurso 3 (IADJ) - Enfermeira 
1. O que significa para o( a) senhor( a) em seu trabalho a sua fé 
re62iosa? 

Idéia Central -1 
Uma fonte de energia. E a força que 
impulsiona no dia a dia. 

Idéias Centrais respectivas 
E2 Representa uma fonte de energia. 

E3. Eu acho que tudo! E a força. 

E6. E aquilo que me leva a acreditar 
que existe uma força e que ta dirigindo 

Discurso do Sujeito Coletivo -1 
Representa uma fonte de energia. E a 
força que me impulsiona e que dirige 
as nossas vidas. No dia a dia ela me 
ajuda a caminhar e a conduzir o meu 
trabalho pra que eu possa estar 
conseguindo passar pra aquela pessoa 
que esta procurando alguma coisa, 
além do seu tratamento, além daquilo 
que a medicina pode oferecer - coisas 
que eu chamo até às vezes de palpável. 
Alguma coisa que ele possa sentir, mas 
que não está escrito num livro, que ele 
não vai conseguir de um tratamento, 
de uma receita médica, de uma 
intervenção qualquer a nível médico. 
Então, procurar executar da melhor 
maneira possível, exercer a profissão 
da gente com amor e dedicação. 
Porque não é só profissionalismo. Tem 
que ser diferente. Então você se doa a 
pessoa pra transmitir alguma coisa 
pra aquele que às vezes não tem 
esperança no leito que está morrendo, 
aquele último momento. Se você não 
tiver uma fé e não acreditar em Deus, 
num ser superior, você não é nada! 

Expressões-chave respectivas 
Representa uma fonte de energia que eu 
posso estar conseguindo passar pra 
aquela pessoa que esta procurando 
alguma coisa além do seu tratamento, 
além daquilo que a medicina pode 
oferecer - coisas que eu chamo até às 
vezes de palpável. Alguma coisa que ele 
possa sentir, mas que não está escrito 
num livro, que ele não vai conseguir de 
um tratamento, de uma receita médica, 
de uma intervenção qualquer a nível 
médico. 
Eu acho que tudo! E a força, é o que 
ajuda no dia a dia a ta contribuindo pra 
ajudar os doentes que dependem de mim. 
E aquilo que me leva a acreditar que 
existe uma força e que esta dirigindo as 
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as nossas vidas. nossas vidas e que coloca essa força em 
meu trabalho pra me ajudar a caminhar e 
ajudar os pacientes a caminharem. 

E7. Cem por cento no meu trabalho Acho que cem por cento no meu 
trabalho, né. Se você não tiver uma fé e 
não acreditar em Deus, num ser superior, 
você não é nada, né? 

E8. Ajuda a conduzir o trabalho da Eu acho que ajuda a conduzir o trabalho. 
melhor maneira possível. A gente tem a formação religiosa, a 

gente tem uma certa crença em Deus. 
Então procura executar da melhor 
maneira possível, exercer a profissão da 
gente com amor e dedicação. Porque não 
é só profissionalismo. Tem que ser 
diferente. Então você doa a pessoa. 

ElO. Eu acho que é o que impulsiona Eu acho que é o que impulsiona você a 
você a fazer alguma coisa junto aos fazer alguma coisa junto aos pacientes. 
pacientes. Eu acho que é muito importante, mesmo 

pra você transmitir alguma coisa pra 
aquele que às vezes não tem esperança 
no leito que está morrendo, aquele 
último momento. 

Idéia Central - 2 Discurso do Su.ieito Coletivo -2 
Crer em alguma coisa. E .. alguma coisa, é voce crer em 

acreditar em Deus. Se estou doente, eu 
acredito que vou me curar. o 
relacionamento com o paciente, essa fé 
que a gente não tem que buscar 
apenas no momento de emergência. É 
algo que a gente tem que estar 
semeando. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E5. E você crer em alguma coisa. E você crer em alguma cmsa. o 

relacionamento com o paciente, essa fé 
que a gente não tem que buscar apenas 
no momento de emergência. É algo que a 
gente tem que estar semeando. 

E9. E acreditar em alguma coisa. A fé religiosa é acreditar em alguma 
coisa, é acreditar em Deus. Se estou 
doente, eu acredito que vou me curar. Eu 
acho que é meio caminho andado. 

Idéia Central - 3 Discurso do Su_ieito Coletivo -3 
Respeitar o outro. E respeitar o outro. Se eu não tiver 

uma fé eu não posso respeitar o outro, 
como ser humano em todos os 
aspectos. Porque se eu não tenho 
conteúdo, eu não posso dar, né? Eu 
faço uma análise enquanto estou 
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cuidando dos pacientes, como que ele é 
religiosamente, qual é a fé desse 
paciente para que ele reestruture a sua 
fé. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E 1. Respeitar o outro. E respeitar o outro, porque se eu não 

tiver uma fé eu não posso respeitar o 
outro, como um todo ... como ser humano 
em todos os aspectos. 

E4. Se eu não tenho conteúdo, eu não Eu acho que é importantíssimo, porque 
posso dar. se eu não tenho conteúdo, eu não posso 

dar, né? Eu faço uma análise enquanto 
estou cuidando dos pacientes, como que 
ele é religiosamente, qual é a fé desse 
paciente, para que ele reestruture a sua 
fé. 

2. Fé religiosa do( a) paciente idoso( a) e tratamento de câncer. Eu 
20staria que o( a) senhor( a) falasse um pouco a respeito. 

Idéia Central-I 
No momento mais crítico as pessoas 
se aproximem mais de Deus. 

Discurso do Sujeito Coletivo -I 
Existem alguns pacientes que são 
muito religiosos, normalmente se 
apegam muito a Deus e tem uma fé 
muito grande. Existem alguns que não 
tem isso tão exacerbado e alguns que 
não crêem em nada. Porém, quando é 
feito o diagnóstico e a proposta de 
tratamento, vem aquela crise 
desesperadora, e a gente vê que o 
paciente se aproxima mais da 
religiosidade, a crença aumenta, ele 
corre atrás da religião, ele chama 
Deus. Isto ocorre no momento mais 
crítico, onde o perigo eminente de 
rompimento com vida é muito 
verdadeiro, porque ele já não 
consegue ver resultado com as coisas 
daqui. Então, ele busca nem que seja 
uma palavra, um conforto de uma 
pessoa ligada à vida religiosa, ou 
qualquer outra pessoa até não 
profissional da área de saúde, que 
consiga passar alguma coisa que 
transmita paz, que resgate aquela fé, e 
que existe alguma chance dele talvez 



Idéias Centrais respectivas 
E2. No momento mais crítico a crença 
religiosa aumenta. 
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melhorar. Assim, eles se agarram pra 
tentar vencer e acreditar que vão ter 
que ter a doença, e que lutando, vai 
contribuir e ajudá-los a vencer a 
doença e se curar, ou pelo menos 
amenizar um sofrimento maior. O 
paciente coloca muita esperança que 
Deus vai ajudá-lo a caminhar, se sair 
bem no tratamento. Parece que 
durante o tratamento a fé do paciente 
é mais exteriorizada. A gente percebe 
que ele começa a barganhar com o 
Deus dele. Eles acham que estão com 
os dias mais curtos que as outras 
pessoas. Então você tem que respeitar, 
né, e dar uma força, porque eles 
também dependem da gente. Quando 
eles perguntam - vou ficar bom, eu 
acredito em Deus, eu acredito em 
Jesus, Jesus vai me curar? Então eu 
sempre digo - se você acredita que 
Deus vai te curar, então acredite, não 
abandone o tratamento médico, que 
os dois juntos vão chegar lá. O 
paciente quanto mais idoso, eu 
acredito que a fé parece ser maior, 
eles se apegam muito mais. Eu acho 
que a fé religiosa contribui bastante 
no tratamento do paciente com 
câncer. O paciente nessa fase sabe que 
tem alguém que está ajudando-o, que 
está sofrendo junto. Então o paciente 
idoso já tem outro perr.t, ele 
compreende mais o sofrimento, ele 
compreende mais as coisas da vida, o 
tratamento em si e até consegue ter 
um descanso mais em paz. 

Expressões-chave respectivas 
Existem alguns pacientes que são muito 
religiosos, tem uma fé muito grande. 
Existem alguns que não tem isso tão 
exacerbado, porém, no momento mais 
crítico, onde o pengo eminente de 
rompimento com vida é muito 
verdadeiro, aí a crença religiosa dele 
aumenta, porque ele já não consegue ver 
resultado com as coisas daqui. Então, ele 
busca nem que seja uma palavra, um 
conforto de uma pessoa ligada a vida 



E3. E um apoio que eles tem pra tentar 
vencer a doença. 

E5. O idoso compreende mais as coisas 
da vida. 

E6. As pessoas se aproximem mais de 
Deus. 

E7. O paciente normalmente se apega 
muito a Deus. 

E8. A fé religiosa contribui bastante no 
tratamento do paciente. 

E9. Quanto mais idoso, eu acredito que 
a fé parece ser maior. 

173 

religiosa, ou qualquer outra pessoa até 
não profissional da área de saúde, que 
consiga passar alguma cmsa que 
transmita paz, que resgate aquela fé, e 
que existe alguma chance dele talvez 
melhorar, talvez sofrer menos e até 
consegue ter um descanso mais em paz. 
E um apoio que eles tem, né. Eles se 
agarram pra tentar vencer e acreditar que 
vão ter que ter a doença, e que lutando, 
né, a fé no Deus dele aumenta. É isso 
que vai contribuir e ajudá-los a vencer a 
doença e se curar, ou pelo menos 
amenizar um sofrimento maior. 
O paciente idoso já tem outro perfil, ele 
compreende mais o sofrimento, ele 
compreende mais as coisas da vida, né, 
o tratamento em si. 
Num primeiro momento quando é feito 
o diagnóstico e a proposta de 
tratamento, a gente vê que o paciente se 
aproxima mms da religiosidade, ele 
chama Deus, ele fala muito sobre Deus. 
Ele coloca muita esperança que Deus vai 
ajudá-lo a caminhar, se sair bem no 
tratamento. Parece que durante o 
tratamento a fé do paciente é mais 
exteriorizada. A gente percebe que ele 
começa a barganhar com o Deus dele. 
Eles acham que estão com os dias mais 
curtos que as outras pessoas... e eles se 
aproximam mais de Deus. 
O paciente normalmente se apega muito 
a Deus, né. O idoso corre atrás da 
religião, então você tem que respeitar, 
né, e dar uma força, porque eles também 
dependem da gente. 
Eu acho que a fé religiosa contribui 
bastante no tratamento do paciente com 
câncer. O paciente nessa fase, né, sabe 
que tem alguma cotsa que está 
preocupando ele, que tem alguém que 
está ajudando, que está sofrendo junto. 
Eu acho que ajuda muito. 
O paciente quanto mms idoso, eu 
acredito que a fé parece ser maior, eles 
se apegam muito mais a alguma coisa ... é 
importante assistência religiosa. Quando 
eles perguntam - vou ficar bom, eu 
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acredito em Deus, eu acredito em Jesus, 
Jesus vai me curar? Então eu sempre 
digo - se você acredita que Deus vai te 
curar, então acredite, não abandone o 
tratamento médico, que os dois juntos 
vão chegar lá. 

ElO. E importante que ele tenha alguma E importante que ele tenha alguma fé, 
fé, ninguém pode fazer nada sem Deus. crer que Deus existe, crer em Jesus, né. 

Porque vem aquela crise desesperadora, 
àquela hora... tem paciente que não crê 
em nada. Ele tem que ter uma fé, isto é 
muito importante, né, e principalmente 
por causa da própria doença. Por isso 
ninguém pode fazer nada sem Deus, sem 
um criador. Eu creio que isto é 
fundamental. 

Idéia Central - 2 Discurso do Sujeito Coletivo -2 
Se nio tiver um Deus, fica dificil a Se ele não tiver um Deus., uma 
cura. religião, fica dificil a sua cura. Eu 

sempre falo - segura na mão de Deus 

Idéia Central respectiva I 
E 1. Se ele não tiver um Deus, fica 
dificil a sua cura. 

Idéia Central- 3 
Quando ele esta ciente do 
diagnóstico, ele se manifesta no 
sentido da aceitação. Quando nio 
tem, ele se rebela. 

Idéias Centrais respectivas 
E4. Depende: com fé, se manifesta no 
sentido da aceitação - sem fé, ele se 
rebela. 

e vai ••• 
Expressão-chave respectiva 

Se ele não tiver um Deus, uma religião, 
fica dificil a sua cura. Eu sempre falo -
segura na mão de Deus e vai ... 

Discurso do Sujeito Coletivo -3 
Quando ele esta ciente do diagnóstico, 
ele se manifesta de uma forma 
maravilhosa, no sentido da aceitação. 
Ele não se revolta, ele procura, ele não 
pede também a Deus que o cure, ele 
diz será feita à vontade dele na minha 
vida. Se ele quiser que eu me cure vou 
curar. Você percebendo as reações do 
paciente, né, que ele não deixa de 
comer, não fica triste, não demonstra 
nervosismo nem nada. Então a gente 
sente com ele essa maravilha. Agora 
quando não tem, ele se rebela mesmo, 
ele faz contra a família, os filhos, a 
esposa, a ele mesmo, ele recusa a 
alimentação, ele começa a emagrecer 
muito mais rápido. 

Expressão-chave respectiva 
Depende de como ele processa e 
aprofunda na fé. A gente percebe logo 
quando ele esta ciente do diagnóstico, 
ele se manifesta assim de uma forma 
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maravilhosa, no sentido da aceitação, né. 
Ele não se revolta, ele procura, ele não 
pede também a Deus que o cure, ele diz 
será feita à vontade dele na minha vida. 
Se ele quiser que eu me cure vou curar. 
Você percebendo as reações do paciente, 
né, que ele não deixa de comer, não fica 
triste, não demonstra nervosismo nem 
nada. Então a gente sente com ele essa 
maravilha. Agora quando não tem, ele se 
rebela mesmo, ele faz contra a família, 
os filhos, a esposa, a ele mesmo, ele 
recusa a alimentação, ele começa a 
emagrecer muito mais rápido. 

3. O( a) senhor( a) recomendaria alguma atividade refigiosa para o 
paciente idoso com câncer? 

Idéia Central - 1 Discurso do Sujeito Coletivo -1 
Sim, eu acho que faz parte. Eu recomendaria. Eu acho que faz 

parte. Quando tem o paciente ali, esta 
necessitando, ai eu recomendo oração, 
pedir a Deus ajuda com mais 
freqüência, proteção. Nós somos Bio-
psiquíco-espiritual. Precisamos cuidar 
dele (do paciente) como bio-psiquíco-
espiritual. Eu acho que vale a pena 
ter uma assistência na fé que ele 
processa, é muito importante para ele. 
Ele se vê mais reconfortado, porque é 
equipe .•• É o momento que ele tem 
pra estar indo de encontro com 
aquela fé, aquela pratica que não é 
palpável. Então é o emocional com o 
psicólogo transcendendo. Eu tenho 
exemplo, um parente. Depois que 
percebeu tudo •.. começou a ir a igreja 
, ajudar na Igreja. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E 1. Recomendaria. Recomendaria, recomendaria. 
E3. Acho que oração Acho que oração, pedir a Deus ajuda, 

proteção ... Acreditar que, que ele pode 
ajudar. 

E4. Sim, eu acho que faz parte. Sim, eu acho que faz parte. Nós somos 
Bio-psiquíco-espiritual. Precisamos 
cuidar dele como bio-psiquíco-



E5. Eu acho que sim. 

E7. Sim. 

E8. Sim. 

Idéia Central - 2 
Quando o paciente toca no assunto eu 
estímulo. 

Idéias Centrais respectivas 
E2. A partir do momento que ela deu 
algum sinal. 
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espiritual. Eu acho que vale a pena ter 
uma assistência na fé que ele processa, é 
muito importante para ele. 
Talvez seja até o momento. Ele se vê 
mais reconfortado, porque é equipe... é 
o momento que ele tem pra estar indo de 
encontro com aquela fé, aquela pratica 
que não é palpável. Então é o emocional 
com o psicólogo transcendendo. Então 
eu acho que sim. 
Sim. Eu tenho exemplo, um parente. 
Depois que percebeu tudo ... começou a 
ir a igreja , ajudar na Igreja. 

Ah sim, quando tem o paciente ali, esta 
necessitando, ai eu recomendo oração, 
busca de Deus, né, com mais freqüência. 

Discurso do Sujeito Coletivo -2 
Quando ele toca no assunto comigo, a 
partir do momento que ela deu algum 
sinal de que aquilo pra ela seria bom, 
consciência de que aquilo seria 
importante e que ela teria uma 
sensação boa de fé, de alívio, eu 
estímulo a fazer aquilo que ele tem 
vontade de fazer. Eu entendo que 
além de ser uma atividade que pode 
ter um efeito psicológico muito 
positivo, vai fazer que ele esqueça um 
pouco da doença e se sinta útil. Eu 
acho que ele vai responder ao 
tratamento melhor, porque ele 
começa a fazer uma atividade, ele não 
se deprime à noite, levanta dia, 
termina dia pensando que é um dia a 
menos. 

Expressões-chave respectivas 
Acho que a partir do momento que ela 
deu algum sinal de que aquilo pra ela 
seria bom, consciência de que aquilo 
seria importante e que ela teria uma 
sensação boa de fé, de alívio, acredito 
que sim. 

E6. Quando o paciente toca no assunto Quando ele toca no assunto comigo eu 
eu estímulo. estímulo a fazer aquilo que ele tem 

vontade de fazer. Eu entendo que além 
de ser uma atividade que pode ter um 
efeito psicológico muito positivo sobre 
ele, vai fazer que ele esqueça um pouco 
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da doença dele e se sinta útil. Eu acho 
que ele vai responder ao tratamento 
melhor, porque ele começa a fazer uma 
atividade, ele não se deprime à noite, 
levanta dia, termina dia pensando que é 
um dia a menos. 

Idéia Central- 3 Discurso do Sujeito Coletivo -3 
Se ele já participou, então tudo bem. Se a pessoa já tem alguma atividade 
Ao contrário, não é válido. religiosa, alguma carga religiosa 

anterior, é de freqüentar igreja e de 
acreditar em Deus, não digo tanto 
freqüentar a igreja, então tudo bem 
que ele continue. Agora se ele não tem 
eu acho que a gente impor pra que ele 
tenha alguma atividade religiosa, eu 
acho que não é válido. Ele só vai 
entrar na reliaião por interesse. 

Idéia Central respectiva E.xpressio-chave respectiva 
E9. Depende. Se a pessoa já tem alguma atividade 

religiosa, alguma carga religiosa 
anterior, é de freqüentar igreja e de 
acreditar em Deus, não digo tanto 
freqüentar a igreja, então tudo bem que 
ele continue. Agora se ele não tem eu 
acho que a gente impor pra que ele 
tenha alguma atividade religiosa, eu 
acho que não é válido. Ele só vai entrar 
na religião por interesse. 

Idéia Central - 4 Discurso do Sujeito Coletivo -4 
Eu nunca recomendei. Se o paciente deseja, pede que venha 

um capelão, padre, pastor, a gente 
chama. Mas fora disso eu nunca 
tomaria iniciativa de chamar. Na 
minha atividade diária eu nunca 
recomendei. 

Idéia Central respectiva Expressio-chave respectiva 
ElO. Na minha atividade diária eu Se o paciente deseja, pede que venha 
nunca recomendei. um capelão, padre, pastor, a gente 

chama. Mas fora disso eu por mim 
mesmo nunca tomaria iniciativa de 
chamar. Na minha atividade diária eu 
nunca recomendei. 
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Instrumento de Análise de Discurso 3 (IADJ) - Psicólogo 

1. O que significa para o( a) senhor( a) em seu trabalho a sua fé 
reHgiosa? 

Idéia Central - 1 Discurso do Sujeito Coletivo -1 
Você tem que se apresentar ao Eu acho complicado falar em religião 
paciente no seu lado profissional. dentro desse trabalho, dentro da 

psicologia. O meu trabalho tem toda 
uma teoria que me embasa e sempre 
quando eu entro pra atender um 
paciente eu acabo me desapegando da 
minha religião. Não vejo qualquer 
interferência. Você tem que se 
apresentar à pessoa que está no 
sofrimento, no seu lado profissional e 
tentar fazer o melhor possível. Mas 
tem uma coisa de fé, de acreditar que 
o meu trabalho é importante. Não sei 
se é uma fé religiosa, uma fé no meu 
trabalho, uma fé na importância do 
papel do psicólogo junto desses 
pacientes. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
El. E complicado falar em religião Eu acho complicado falar em religião 
dentro desse trabalho. dentro desse trabalho, né, dentro da 

psicologia. 
E2. A minha fé nada a ver com o meu A minha fé nada a ver com o meu 
trabalho. trabalho, é uma outra coisa, não vejo 

qualquer interferência no meu trabalho. 
ES. No meu trabalho eu não deixo a Bom, no meu trabalho eu não deixo a 
minha fé religiosa interferir. minha fé religiosa interferir. Sempre 

quando eu entro pra atender um paciente 
eu acabo me desapegando da minha 
religião. 

E9. No meu trabalho tem toda uma O meu trabalho tem toda uma teoria que 
teoria que me embasa. me embasa, mas tem uma coisa de fé, de 

acreditar que o meu trabalho é 
importante. Não set se é uma fé 
religiosa, uma fé no meu trabalho, uma 
fé na importância do papel do 
psicólogo, junto desses pacientes. 

E 1 O. Você tem que se apresentar ao Você tem que se apresentar à pessoa 
paciente no seu lado profissional. que está no sofrimento, no seu lado 

profissional e tentar fazer o melhor 
possível. 

Idéia Central - 2 Discurso do Su.ieito Coletivo -2 



Energia transformação, esperança. 

Idéias Centrais respectivas 
E3. E aquela energia transformação. 

E4. Significa uma experiência. 

E6. Eu acho que ela entra mais como 
uma esperança. 

E8. Sem a minha fé não teria como 
trabalhar. 
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E energia transformação, é 
esperança, um pensar, uma tentativa 
de ver o paciente, de uma forma que 
não seja somente a doença, que assim 
o que está sendo feito tem um sentido, 
tem um valor. Eu acho que faz parte 
de todo ser humano que ele tenha 
uma fé religiosa, viva com essa fé 
todos os momentos da vida. É uma 
das condições da humanidade. Eu sou 
uma pessoa religiosa no sentido mais 
amplo. Eu acho que sem a minha fé, 
essa energia que eu... tenho crença, 
das transformações, das mudanças, 
não teria como trabalhar. A doença te 
remete muito a fazer essa ponte com a 
fé, com a religião, porque a gente 
precisa se segurar em algo maior, pra 
que a gente possa continuar. Enfim, 
são respostas pra mim mesma no meu 
contato com os pacientes, nas suas 
indagações sobre a morte, sobre 
morrer ou viver. 

Expressões-chave respectivas 
E aquela energia transformação. Eu sou 
uma pessoa religiosa no sentido mais 
amplo... essa energia que eu... tenho 
crença, das transformações, das 
mudanças. Enfim são respostas pra mim 
mesma no meu contato com os 
pacientes, nas suas indagações sobre a 
morte, sobre morrer ou viver. 
Significa uma experiência ... um pensar, 
uma tentativa de ver o paciente, de uma 
forma que não seja somente a doença. 
A fé religiosa faz parte de todo o ser 
humano e é uma das condições da 
humanidade. No meu trabalho, eu acho 
que ela entra mais como uma esperança, 
no sentido de que assim... o que está 
sendo feito tem um sentido, tem um 
valor. 
Eu acho que sem a minha fé não teria 
como trabalhar. Eu acho que faz parte 
de todo ser humano que ele tenha uma 
fé, viva com essa fé todos os momentos 
da vida. Eu acho que no meu trabalho, 
principalmente trabalhar com a doença 
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te remete muito a fazer essa ponte com a 
fé, com a religião, porque a gente 
precisa se segurar em algo maior, pra 
que a gente _Qossa continuar. 

Idéia Central - 3 Discurso do Sujeito Coletivo -3 
IC.3. Eu não sei como isto acaba Eu nunca parei pra pensar sobre isso. 
influenciando o meu trabalho. Eu sei que eu penso em Deus, numa 

fé. Eu não sei como isto acaba 
influenciando o meu trabalho. Eu 
acho que é uma coisa interna em 
mim, se tem algum significado, é de 
uma maneira que não é exatamente 
tipificada. 

Idéia Central respectiva Expressão-chave respectiva 
IC.7. Eu não sei como isto acaba Eu nunca parei pra pensar sobre isso 
influenciando o meu trabalho. exatamente. Eu sei que eu penso em 

Deus, numa fé. Eu não sei como isto 
acaba influenciando o meu trabalho, 
como isto acontece. Eu não sei 
exatamente. Eu acho que é uma coisa 
interna em num, se tem algum 
significado, é de uma maneira que não é 
exatamente tipificada. 

2. Fé religiosa do( a) paciente idoso( a) e tratamento de câncer. Eu 
• que o senhor falasse um pouco a respeito. 

Idéia Central -1 Discurso do Sujeito Coletivo -1 
A pessoa que tem fé tem muito mais Eu percebo que há algo fundamental. 
força de vontade para enfrentar a Eu percebo um sentimento muito 
doença. grande de desamparo, um sentimento 

muito grande de insegurança, um 
medo do que vai acontecer, da 
dependência, da doença, do precisar 
do outro. Então, isto dá este 
sentimento de um total desamparo e 
falta de uma perspectiva. O que a 
religião dá pra esse idoso? Dá idéias, 
as quais ele pode se afirmar e se 
apoiar. Ele tem um Deus que protege, 
existe um objetivo na vida dele e 
existe um futuro, né, e sem o Deus ele 
não consegue. A fé é muito 
importante pro paciente, pra ele estar 
indo a busca da procura de si, estar 
entendendo a parte como uma etapa 
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da vida e não como uma quebra na 
vida. A fé muitas vezes ajuda o 
paciente a se segurar nessa relação 
toda e até lidar melhor tanto com a 
doença quanto até com a família. As 
pessoas quando tão com câncer 
aparece mais a fé, parece que ela 
busca mais a ajuda de Deus. Isso é 
uma maneira que o paciente tem de se 
conformar com a doença, de não estar 
tão revoltado. Isto ajuda na aceitação 
da doença ou de que ele não consegue 
explicar, o médico também não 
consegue explicar, isso não é 
explicável por nenhum profissional. 
Então ele busca essa explicação na fé 
e em Deus. A fé ajuda muito porque 
ele tem uma esperança, ele olha pra 
aquilo, é uma maneira dele buscar, é 
uma ajuda positiva pra ele, né. A 
questão religiosa está sempre presente 
em todo o momento, nas respostas, 
em todas as manifestações. Eu penso 
que é um dado importante pra gente. 
A gente pode estar atenta pra ouvir as 
explicações, né.... O paciente idoso 
com câncer, a pessoa que tem fé, que 
expressa algum sentimento religioso 
tem muito mais força de vontade, 
porque ela acredita em algo. Esse 
acreditar em algo é que faz com que a 
pessoa tenha mais estímulo pra se 
tratar, pra se cuidar e ir adiante com 
o tratamento. Muitas vezes contribui 
no ajustamento, na adesão ao 
tratamento. Isso ajuda muito e é 
muito interessante porque ele se 
apega na religião dele e aceita melhor 
esse ciclo da vida. O desapego, a 
missão, a idade, as doenças que vem 
com a idade .. Eu acho extremamente 
importante a religião. A gente tenta 
resgatar isso de alguma forma. A 
religião é o que ele acredita, são os 
dogmas dele. Eu vejo como um ponto 
positivo. Isso independente da crença 
da pessoa. Eu nunca tento 
desmistificar ou tirar crença da 
pessoa ou fé da pessoa naquilo que 



Idéias Centrais respectivas 
E 1. A pessoa que tem fé tem muito 
mais força de vontade. 

E2. Eu percebo que há algo 
fundamental e sem o Deus ele não 
consegue. 

E3. A questão religiosa sempre está 
presente nas respostas. 

E4. O paciente consegue lidar melhor 
tanto com a doença quanto até com a 
família. 

ES. Extremamente importante à religião 
porque ele se apega e aceita melhor esse 
ciclo qa vida. 
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..• entio é, se ela crê que vai ser 
curada, então creia nisso e bote fé 
mesmo. O paciente idoso tem a 
certeza absoluta que Deus está com 
ele, que Deus vai ajudá-lo. Ele precisa 
ter isso com ele, Se Deus criou os 
médicos, então, é porque eu tenho que 
me tratar e tenho que ficar boa. Deus 
pôs a mão no médico pra tratar. 

Expressões-chave respectivas 
A pessoa que tem fé, tem muito mais 
força de vontade, porque ela acredita em 
algo. Esse acreditar em algo é que faz 
com que a pessoa tenha mais estímulo 
pra se tratar, pra se cuidar e ir adiante 
com o tratamento. Isso ajuda muito. 
Eu percebo que há algo fundamental. Eu 
percebo um sentimento muito grande de 
desamparo, um sentimento muito 
grande de insegurança, um medo do que 
vat acontecer, da dependência, da 
doença, do precisar do outro. Então isto 
dá este sentimento de um total 
desamparo e falta de uma perspectiva. O 
que a religião dá pra esse idoso?. Dá 
idéias, as quais ele pode se afirmar e se 
apoiar. Ele tem um Deus que protege, 
existe um objetivo na vida dele e existe 
um futuro, né, e sem o Deus ele não 
consegue. 
A questão religiosa está sempre presente 
nas respostas, está em todas as 
manifestações. Eu penso que é um dado 
importante pra gente. A gente pode estar 
atenta pra ouvir as explicações, né .... 
Eu acho que o paciente idoso com 
câncer que pelo menos tem, expressa, 
algum sentimento religioso, de fé, ele 
até tem lidado melhor tanto com a 
doença quanto até com a família. Eu 
acho que é mais receptivo também ao 
tratamento. Eles continuam mantendo a 
vida deles, né. 
Eu acho extremamente importante a 
religião, né, tanto é que sempre a gente 
tenta resgatar isso de alguma forma. A 
religião é o que ele acredita, são os 
dogmas dele. É muito interessante 
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porque ele se apega na religião dele e 
aceita melhor esse ciclo da vida. O 
desapego, a missão, a idade, as doenças 
que vem com a idade. 

E7. Parece que ela busca mais a ajuda O que eu percebo é que às pessoas 
de Deus. quando tão com câncer aparece mais a 

fé, parece que ela busca mais a ajuda de 
Deus. Isso é uma maneira que o 
paciente tem de se conformar com a 
doença, de não estar tão revoltado. Isto 
ajuda na aceitação da doença ou de que 
ele não consegue explicar, o médico 
também não consegue explicar, isso não 
é explicável por nenhum profissional. 
Então ele busca essa explicação na fé e 
em Deus. A fé ajuda muito porque ele 
tem uma esperança, ele olha pra aquilo, 
é uma maneira dele buscar, é uma ajuda 
positiva pra ele, né. Dá forças pra ele 
reagir ao tratamento _Qositivamente. 

E8. O idoso trás muito consigo isto, a O idoso, principalmente, trás muito 
certeza absoluta que Deus está com ele. consigo isto, né, de que ele esta fazendo 

tratamento dele, mas ele tem a certeza 
absoluta que Deus está com ele, que 
Deus vai ajudá-lo. Ele precisa ter isso 
com ele, prectsa acreditar que essa 
força, que essa fé, achar que isso que o 
faz também a continuar o tratamento. Se 
Deus criou os médicos, então, é porque 
eu tenho que me tratar e tenho que ficar 
boa. Deus pôs a mão no médico pra 
tratar. 

E9. A fé muitas vezes ajuda o paciente a 
se segurar nessa relação toda. 

E I O. A fé muitas vezes contribui no 
ajustamento e na adesão ao tratamento. 

Eu acho que a fé e ai eu vou falar mais 
de espiritualidade e não de religião é 
muito importante pro paciente, pra ele 
estar indo a busca da procura de si, estar 
percebendo o que esta acontecendo 
consigo, estar entendendo a parte como 
uma etapa da vida e não como uma 
quebra na vida. A fé muitas vezes ajuda 
o paciente a se segurar nessa relação 
toda. 
O que eu percebo no dia a dia, que esta 
fé está presente em todo o momento e 
que muitas vezes contribui no 
ajustamento, na adesão ao tratamento. 
Eu vejo como um ponto positivo. Isso 
independente da crença da pessoa... Eu 
nunca tento desmistificar ou tirar crença 
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da pessoa ou fé da pessoa naquilo que 
... então é, se ela crê que vai ser curada, 
então creia nisso e bote fé mesmo! 

Discurso do Sujeito Coletivo -2 
Há os que se protegem do desespero e Você encontra pacientes que se 
há os que têm um esclarecimento mostram muito desesperadas, e aí elas 
mais tranqüilo. entram numa fé religiosa que acaba 

Idéia Central respectiva 
E6. Há os que se protegem do desespero 
que propriamente tendo uma fé e há os 
que têm um esclarecimento mais 
tranqüilo. 

meio paralisando todo um mecanismo 
de pensamento dela. Então, Deus vai 
curar, mas muito se protegendo do 
desespero que propriamente tendo 
uma fé. Nas pacientes que estio mais 
próximas do óbito e que já tem uma 
consciência mais desenvolvida sobre 
qualquer prosseguimento da doença. 
Elas sabem que Deus vai estar 
cuidando dela, ela não faz cobranças 
de que Deus vai cura-la ou vai 
atenuar o sofrimento, não, ela entra 
num outro tipo de relação. Deus está 
olhando por mim, e eu estou 
tranqüila seja qual o destino que ele 
me escolheu. Elas fazem um pacto 
consigo mesmo e tem um 
esclarecimento mais tranqüilo e mais 
livre de tudo isso. 

Expressão-chave respectiva 
Você encontra pacientes que se mostram 
muito desesperadas, e aí elas entram 
numa fé religiosa que acaba meio 
paralisando todo um mecanismo de 
pensamento dela. Então, Deus vai curar, 
mas muito se protegendo do desespero 
que propriamente tendo uma fé. Nas 
pacientes que estão mais próximas do 
óbito e que já tem uma consciência mais 
desenvolvida sobre qualquer 
prosseguimento da doença. Ela sabe que 
Deus vai estar cuidando dela, ela não 
faz cobranças de que Deus vai cura-la 
ou vai atenuar o sofrimento, não, ela 
entra num outro tipo de relação. Deus 
está olhando por mim, e eu estou 
tranqüila seja qual o destino que ele me 
escolheu. Elas fazem um pacto consigo 
mesmo e tem um esclarecimento mats 
tranqüilo e mais livre de tudo isso. 

3. O(a) senhor( a) recomendaria al~unm. atividade reli2iosa para o 



paciente idoso com câncer? 
Idéia Central -1 

Uma atividade religiosa seria uma 
das opções. 

Idéias Centrais respectivas 
E3. Sim. 

E6. Uma atividade religiosa seria uma 
das opções. 
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Discurso do Sujeito Coletivo -1 
Olha, eu recomendaria. Tudo que for 
bom, eu recomendo o paciente a ta 
fazendo. A partir do momento que ele 
tem o diagnóstico, a vida não é mais a 
mesma. Entio, eu acabo sempre 
querendo saber se a pessoa tem 
alguma religião, se ela pertence a 
algum grupo ••• Eu sempre oriento a 
procurar esses grupos, não se 
distanciar, chamá-los, trazer eles pra 
dentro de sua casa. Isso tem toda 
aquela participação, movimento de fé, 
de esperança, de contato com outras 
pessoas, o carinho, a pessoa não sente 
só, abandonada, com medo. Até 
porque tem todo um contexto de 
socialização, de troca, pra ela poder se 
inserir na sociedade mesmo, né. Eu 
acho que ela tem que desenvolver a sua 
espiritualidade. Aqui na enfermaria eu 
sou a primeira pessoa a procurar um 
capelão, um pastor, a comunidade, pra 
pode estar junto com a pessoa, pra 
poder rezar junto, porque eu acho que 
faz sentido. Um paciente com câncer 
tem que dar um resignificado pra vida 
dele e uma atividade religiosa, seria 
uma das opções. 

Expressões-chave respectivas 
Olha, eu não só recomendo ... aqui na 
enfermaria eu sou a primeira pessoa a 
procurar um capelão, pastor, a 
comunidade, pra pode estar junto com a 
pessoa, pra poder rezar junto, porque eu 
acho que faz sentido. 
Uma atividade religiosa... eu acho que 
um paciente com câncer tem que dar um 
resignificado pra vida dele. A partir do 
momento que ele tem esse diagnóstico, a 
vida não é mais mesma. Uma atividade 
religiosa sena uma das opções. Até 
porque tem todo um contexto de 
socialização, de troca com outras 
pessoas, pra ela poder se msen na 
sociedade mesmo, né. Eu acho que ela 
tem que desenvolver a sua espiritualidade 



E8. Eu recomendaria. 

1 O. Eu acabo orientando sempre a 
procurar o seu grupo, não se distanciar. 

Idéia Central-2 
Depende. Antes de recomendar eu 
preciso saber no que ele acredita. 
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seja do que jeito que ela entende essa 
espiritualidade. 
Eu recomendaria. Tudo que for bom pra 
ele, eu recomendo o paciente tá fazendo. 
Eu tenho uma preocupação, porque o 
paciente de câncer é um paciente que 
recebe cuidados 24 horas... Então, eu 
acabo orientando sempre querendo saber 
se a pessoa tem alguma religião, se ela 
pertence a algum grupo ... Eu sempre 
oriento a procurar esses grupos, não se 
distanciar, chamá-los, trazer ele pra 
dentro de sua casa. Isso tem toda aquela 
participação, movimento de fé, de 
esperança, de contato com outras 
pessoas, o carinho, a pessoa não sente só, 
abandonada, com medo. 

Disclll'SO do Sujeito Coletivo -2 
Antes de recomendar eu pergunto se o 
paciente acredita em alguma coisa. Eu 
procuro resgatar como era antes de ser 
idoso, de estar doente, o que você 
fazia? E por que não fazer agora? Eu 
acho super válido, eu acho bom, acho 
que precisam ter uma religião, seja ela 
qual for, mas recomendar não. Eu 
procuro ver no que ele acredita, como 
ele acredita e o que é importante pra 
ele nesse acreditar e como a fé pode 
estar lhe ajudando a enfrentar toda 
essa situação. Não tento dar nada que 
não seja do próprio paciente. Se é um 
paciente que me fala da sua 
religiosidade, que já tem as suas 
ligações, então isto é 
instrumentalizado, O que eu percebo é 
que aqueles pacientes idosos que 
inclusive participam de uma religião, 
que participam de um grupo, eles não 
são sozinhos. E com isto além de um 
Deus, tem gente que o ajuda, tendo as 
mesmas idéias, participando dos 
grupos religiosos onde sem sentem 
úteis, onde fazem obras assistenciais, 
participam de bazar, que faz o seu 
crochezinho, que se sentem úteis, se 
sentem gente. Eu acho que depende da 
família também, eu acho que tem que 
respeitar tanto o paciente como a 



Idéias Centrais respectivas 
E2. Depende. 

E4. Eu acho que tem que ser da parte 
dele. 

E5. Recomendar não! 

E9. Eu antes de recomenda eu 
pergunto se o paciente acredita em 
alguma coisa. 
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família. Se ele demonstrar uma coisa, 
mesmo assim, a gente pode até não 
recomendar. 

Expressões-chave respectivas 
Se é um paciente que não tem religião, 
não! Eu vou procurar outras atividades. 
Não tento dar nada que não seja do 
próprio paciente. Se é um paciente que 
me fala da sua religiosidade, que já tem 
as suas ligações, então isto é 
instrumentalizado, reforçado... pra que 
possa se apegar a isso que já tem. O que 
eu percebo é que aqueles pacientes 
idosos que inclusive participam de uma 
religião, que participam de um grupo, 
eles não são sozinhos. E com isto além de 
um Deus, tem gente que o ajuda, tendo as 
mesmas idéias, participando dos grupos 
religiosos onde sem sentem úteis, onde 
fazem obras assistenciais, participam de 
bazar, que faz o seu crochezinho, que se 
sentem úteis, se sentem gente. 
Eu acho que tem que ser da parte dele ... 
se ele demonstrar que há uma 
necessidade. Acho que depende da 
família também, eu acho que tem que ser 
também muito respeitado, respeitar tanto 
o paciente como a família. Se ele 
demonstrar uma coisa, mesmo ass1m, a 
gente pode até não recomendar. 
Recomendar não! Eu não costumo 
recomendar. Mas assun, eu procuro 
resgatar como era antes de ser idoso, de 
estar doente, o que você fazia? E por que 
não fazer agora? Eu acho super válido, eu 
acho bom, acho que precisam ter uma 
religião, seja ela qual for, mas 
recomendar não. 
Antes de recomendar eu pergunto se o 
paciente acredita em alguma coisa. Eu 
procuro ver no que ele acredita, como ele 
acredita e o que é importante pra ele 
nesse acreditar. Então eu acho dificil 
falar, nem recomendaria, mas um 
procurar, um investigar como é que o 
paciente traz pra si a questão da fé e 
como a fé pode estar lhe ajudando a 
enfrentar toda essa situação. 



Idéia Central - 3 
Não é o meu papel, não faz parte de 
como trabalho. 

Idéias Centrais respectivas 
E I. Eu não. 

E7. Eu não recomendaria, pelo menos 
por enquanto. 
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Discurso do Sujeito Coletivo -3 
Recomendar? Eu não! Porque eu acho 
que esse não é meu papel, não faz parte 
de como trabalho, pelo menos por 
enquanto. Mas se a pessoa vem com 
essa proposta de estar procurando eu 
estímulo, porque eu acho que vai fazer 
bem pra ela, desde que ela queira. Às 
vezes me espanta muito, a maneira 
como o paciente vem falar de Deus, de 
sua fé, e como isso é capaz de deixar 
aquela pessoa bem, como aquilo 
apazigua a angústia. Então quando eu 
vejo isto eu fico feliz! Porque é uma 
maneira positiva daquela pessoa 
passar por esse momento da vida. 

Expressões-chave respectivas 
Recomendar? Eu não! Porque eu acho 
que esse não é meu papel. Se a pessoa 
vem com essa proposta de estar 
procurando eu estímulo, tem que 
procurar, porque eu acho que vai fazer 
bem pra ela, desde que ela queira. 
Eu não recomendaria ... porque pelo 
menos por enquanto, da maneira como eu 
trabalho, não faz parte de como trabalho, 
de recomendar isso. Mas às vezes me 
espanta muito, assím a maneira como o 
paciente vem falar de Deus, de sua fé, e 
como tsso é capaz de deixar aquela 
pessoa bem, como aquilo apaztgua a 
angústia. Então quando eu vejo isto eu 
fico feliz! Porque é uma maneira positiva 
daquela pessoa passa por esse momento 
da vida. 
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Instrumento de Análise de Discurso 3 (IAD3) - Capelão 
1. O que significa para o(a) senhor(a) em seu trabalho a sua fé 
religiosa? 

Idéia Central - 1 Discurso do Sujeito Coletivo - 1 
A fé é a resposta para todas as Indiscutivelmente, como religioso e 
circunstâncias. tendo sido praticamente educado o 

tempo todo a partir de uma fé cristã, 
tendo o próprio modelo do evangelho, 
eu considero este trabalho não apenas 
o trabalho junto a doentes, mas 
principalmente o trabalho na pastoral 
da saúde, na pastoral hospitalar ... A fé 
é a resposta para todas as 
circunstâncias. É quase que um ditado 
- dificil com fé, sem fé seria muito 
mais dificil ainda encontrar as 
soluções. Eu sempre falo que quem 
tem fé também tem problemas, mas 
quem tem fé tem forças para 
enfrentar, ir à busca de caminhos que 
levem a respostas positivas na nossa 
vida. Eu acredito que demonstrar a 
minha fé, é um estímulo para aqueles 
que às vezes até têm, mas que está um 
pouco adormecida. Eu acho que a 
minha fé me dá força pra que eu possa 
fazer os outros enfrentarem os seus 
problemas, me ajuda encarar as 
minhas dificuldades. 

Idéias Centrais respectivas Expressões-chave respectivas 
E I. A fé é a resposta para todas as Indiscutivelmente, como religioso e 
circunstâncias. tendo sido praticamente educado o 

tempo todo a partir de uma fé cristã, 
tendo o próprio modelo do evangelho, eu 
considero este trabalho não apenas o 
trabalho junto a doentes, mas 
principalmente o trabalho na pastoral da 
saúde, na pastoral hospitalar... A fé é a 
resposta para todas as circunstâncias. É 
quase que um ditado - dificil com fé, 
sem fé seria muito mais dificil ainda 
encontrar as soluções. Quando a gente 
acredita a gente encontra muito mais 
forças para lutar e para ir a busca de 
caminhos que nos levem a respostas 
positivas na nossa vida. 

E2. E algo que me impulsiona a fazer E algo que me impulsiona a fazer com 
com que os outros despertem a fé que que os outros despertem a fé que está 



está meio que adormecida. 

Idéia Central - 2 
E o fundamento de tudo! 

Idéias Centrais respectivas 
E3. E o fundamento! 

E4. E o fundamento de tudo. 
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meio que adormecida. Eu acredito que 
demonstrar a minha fé, é um estímulo 
para aqueles que às vezes até têm, mas 
que está um pouco adormecida. Eu 
sempre falo que quem tem fé também 
tem problemas, mas quem tem fé tem 
forças para enfrenta-los. Eu acho que a 
minha fé me dá força pra que eu possa 
fazer outros enfrentarem os seus 
problemas. A minha fé é uma coisa 
importante porque me ajuda encarar as 
minhas dificuldades. 

Discurso do Sujeito Coletivo - 2 
E o fundamento de tudo! Não é? 
Porque desde que nos propusemos a 
ministrar sobre esperança, o básico é 
a fé... Sem a fé seria impossível, né? 
Então, tem que tomar parte, senão 
não posso ter autoridade para 
transmitir alguma coisa a alguém, 
daquele que eu não conheço, que eu 
não experimentei. E a minha ação tem 
que ser reintegradora das condições 
vitais, naturais da vida humana, não 
é? Então eu fazendo isso certamente 
há para mim uma grande satisfação, 
uma grande alegria de poder ser 
portador de um trabalho, de um 
discurso, de sentimentos com os quais 
eu faço uma troca com eles, não é? 

Expressões-chave respectivas 
E o fundamento! E a minha ação tem 
que ser reintegradora das condições 
vitais, naturais da vida humana, não é? 
Então eu fazendo isso certamente há 
para mim uma grande satisfação, uma 
grande alegria de poder ser portador de 
um trabalho, de um discurso, de 
sentimentos com os quais eu faço uma 
troca com eles, não é? 
E o fundamento de tudo, não é? Porque 
desde que nos propusemos a ministrar 
sobre esperança, o básico é a fé... Sem a 
fé seria impossível, né? Então, tem que 
tomar parte, senão não posso ter 
autoridade para transmitir alguma coisa 
a alguém, daquele que eu não conheço, 
que eu não experimentei. 
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Idéia Central - 3 Discurso do Su.ieito Coletivo - 3 
Uma das atividades é visitar e ajudar Como parte da minha fé, temos 
os doentes. obrigações religiosas e uma das 

obrigações é visitar os doentes. Agora 
a minha fé em Deus faz parte disto. Os 
doentes são aflitos, são ocupados, 
então é uma obrigação religiosa visitar 
e ajudar os doentes. 

Idéia Central respectiva Expressão-chave respectiva 
ES. Visitar e ajudar os doentes. Como parte da minha fé, temos 

obrigações religiosas e uma das 
obrigações é visitar os doentes. Agora a 
minha fé em Deus faz parte disto. Os 
doentes são aflitos, são ocupados, então 
é uma obrigação religiosa visitar e 
ajudar os doentes. 

2. Fé rellgiosa do(a) paciente idoso(a) e tratamento de câncer. Eu 
aostaria que o senhor falasse um pouco a respeito. 

Idéia Central- 1 Discurso do Sujeito Coletivo -1 
A fé religiosa ajuda o paciente a A fé do idoso é uma fé mais centrada 
encarar a própria doença, para que num Deus, numa esperança de vida 
possa viver bem. eterna, uma fé de agradecimento pela 

vida que teve. Então a resposta da fé o 
ajuda a encarar a própria doença, 
para que possa viver bem. Alguém 
que tem fé consegue olhar para trás, 
ver a sua caminhada e principalmente 
no caso de um idoso, encontrar pela 
fé, ainda muito para agradecer. Ao 
poder agradecer a Deus, ele também 
encontra energia, aquele último 
substrato de energia que o permite 
continuar lutando pela vida. A 
resposta a um tratamento de câncer é 
certamente, muito mais positiva 
quando o sujeito se coloca pela fé nas 
mãos de Deus do que em alguém que 
considera a vida pura e simplesmente 
do lado material, do lado agnóstico, 
sem crença nenhuma. O paciente 
idoso já fez o ciclo normal da vida. 
Então no fundo, você percebe que a fé 
o ajuda a viver como se fosse um lucro 
e até celebrar um pouco a vida. Por 



Idéias Centrais respectivas 
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pior que seja a experiência do idoso ou 
o sofrimento, ele confia, porque a 
mensagem é sempre de esperança - de 
um ano, de um mês, de dois meses, de 
uma semana, de um dia, alguns 
minutos, entio fé. Eu creio apesar do 
sofrimento, apesar da dor, apesar da 
morte eu continuo crendo. Entio eu 
vou esperar, eu vou continuar crendo 
nesse Deus, apesar de todas as coisas, 
eu amo esse Deus. 

Expressões-chave respectivas 
E 1. A fé ajuda o paciente a encarar a 
própria doença, ajuda a viver melhor. 

A resposta da fé, ajuda o paciente a 
encarar a própria doença. Alguém que 
tem fé consegue olhar para trás, ver a 
sua caminhada e principalmente no caso 
de um idoso, encontrar pela fé, ainda 
muito para agradecer. Ao poder 
agradecer a Deus, ele também encontra 
energta, aquele último substrato de 
energia que o permite continuar lutando 
pela vida. Então, a resposta a um 
tratamento de câncer é certamente, 
muito mais positiva quando o sujeito se 
coloca pela fé nas mãos de Deus do que 
em alguém que considera a vida pura e 
simplesmente do lado material, do lado 
agnóstico, sem crença nenhuma. A fé 
ajuda o paciente a viver melhor. 

E2. A fé o ajuda a viver bem. 

E4. A mensagem 
esperança. 

é sempre 

O paciente idoso já fez o ciclo normal da 
vida. Então no fundo, você percebe que 
para o idoso a fé ajuda-o a viver como se 
fosse um lucro. A fé do idoso é uma fé 
rruus centrada num Deus, numa 
esperança de vida eterna, uma fé de 
agradecimento pela vida que teve. Então 
a fé o ajuda para que possa viver bem, 
rever algumas coisas do passado e até 
celebrar um pouco a vida. 

de Por pior que seja a experiência do idoso 
ou o sofrimento, ele confia, porque a 
mensagem é sempre de esperança... de 
um ano, de um mês, de dois meses, de 
uma semana, de um dia, alguns minutos, 
então fé. Eu creio apesar de todas as 
coisas, né ... apesar do sofrimento, apesar 
da dor, apesar da morte eu continuo 
crendo. Então eu vou esperar, eu vou 
continuar crendo nesse Deus, apesar de 



..... Celltral-2 
SitiJacle,:alllllnl e vivência religiosa 
COIIMiftllen. 

Idéia Central respectiva 
E3. Situação ou um contexto 
conservador e de fatalismo. 
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todas as coisas, eu amo esse Deus . 
Discurso do Sujeito Coletivo -2 

O paciente idoso nos remete a um 
tempo bem anterior a esse que nós 
vivemos, portanto, há uma situação 
cultural, há uma situação de vivência 
religiosa que nós basicamente 
podemos compreender como um 
contexto conservador. Então há muito 
desse conservadorismo interferindo na 
fé, na expectativa desse paciente 
frente à doença ou frente ao futuro 
mais global, com características de 
fatalismo. Eles entendem que essa é à 
vontade de Deus e que nós nos 
rendemos à vontade de Deus, quando 
na verdade não deve ser assim, não é? 
Devemos ter e fazer com que eles 
retlexionem a respeito de uma fé que 
os promovam, não é? Que de a eles as 
condições de viver esses momentos 
tristes da vida, apesar dessas 
dificuldades, até mesmo muito 
sombrio, mas com esperança, 
tranqüilidade, paz e s~urança. 

Expressão-chave respectiva 
O paciente idoso nos remete a um tempo 
bem anterior a esse que nós vivemos, 
portanto, há uma situação cultural, há 
uma situação de vivência religiosa que 
nós basicamente podemos compreender 
como uma situação ou um contexto 
conservador. Então há muito desse 
conservadorismo interferindo na fé, na 
expectativa desse paciente frente à 
doença ou frente ao futuro mais global 
dele, com características de fatalismo. 
Eles entendem que essa é à vontade de 
Deus e que nós nos rendemos à vontade 
de Deus, quando na verdade não deve 
ser assim, não é? Devemos ter e fazer 
com que eles reflexionem a respeito de 
uma fé que os promovam, não é? Que de 
a eles as condições de vtver esses 
momentos tristes da vida, esse tempo de 
vida, apesar dessas dificuldades, até 
mesmo muito sombrio, mas com 
esperança, tranqüilidade, paz e 



As p1111• ...... slo mais ou menos 
l'eCOIIâliHat ea1 a vida. 

ES. As pessoas idosas são mais ou 
menos reconciliadas com a idéia que já 
estio na última parte da vida. 
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segurança. 
Discurso do Sujeito Coletivo -3 

Eu me esforço pra dar esperança e 
comentar que as coisas estio iodo 
bem, a pessoa talvez parece melhor 
esta semana do que a semana anterior. 
Muitas vezes dá pra ver, dá pra 
perceber uma mudança na situação da 
pessoa de uma semana pra outra, que 
nio dá pra ver essa mudança 
diariamente. Então se a pessoa oio 
parece muito melhor, eu me esforço 
pra dar mais força, mais otimismo, 
mais esperança. As pessoas idosas sio 
mais ou menos reconciliadas com a 
idéia que já estio na última parte da 
vida, oé, e senão por câncer, então vai 
ser um infarto ou alguma outra coisa, 
oé? 

Expressão-chave respectiva 
Eu me esforço pra dar esperança e 
comentar que as coisas estão indo bem, a 
pessoa talvez parece melhor esta semana 
do que a semana anterior. Muitas vezes 
dá pra ver, dá pra perceber uma 
mudança na situação da pessoa de uma 
semana pra outra, que não dá pra ver 
essa mudança diariamente. Então se a 
pessoa não parece muito melhor, eu me 
esforço pra dar mais força, mais 
otimismo, mais esperança. As pessoas 
idosas são mais ou menos reconciliadas 
com a idéia que já estão na última parte 
da vida, né, e senão por câncer, então vai 
ser um infarto ou alguma outra coisa, 
né? 

13. O( a) senhor( a) recomendaria alpma atividade re6giosa para o 



paeiente idoso eom eineer? 
Idéia Central-I 

Eu recomendaria. 

Idéias Centrais respectivas 
E4. Eu recomendaria. 

ES. A leitura dos Salmos. 

Idéia Central - 2 
Desde que em condições de vida. 

Idéia Central respectiva 
E 1. Sim, desde que em condições de 
vida. 
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Discurso do Sujeito Coletivo -1 
Eu recomendaria. Há muita coisa que 
se possa fazer com o idoso. O que ele 
gosta de fazer, o que ele sempre fez? É 
lendo a Bíblia? Fazendo oração? A 
leitura dos Salmos é muito bom pra 
ler como ato religioso. Isso faz muito 
bem para o paciente, não é? A 
experiência de fé que ele tem é muito 
importante pra ele, e é importante até 
para o pessoal que vem trabalhando, 
que está ministrando fé. 

Expressões-chave respectivas 
Eu recomendaria. Há muita coisa que se 
possa fazer com o idoso. O que ele gosta 
de fazer, o que ele sempre fez? É lendo a 
Bíblia? Fazendo oração? Isso faz muito 
bem para o paciente, não é? A 
experiência de fé que ele tem é muito 
importante pra ele, e é importante até 
para o pessoal que vem trabalhando, que 
está ministrando fé. 
Eu acho que a leitura dos Salmos... Se 
uma pessoa quer fazer alguma coisa 
religiosa essa é maravilhosa, é muito 
bom pra ler como ato religioso. 

Discurso do Sujeito Coletivo -2 
Se o sujeito já tem fé e se está dentro 
de instituições que me possibilite e se 
ele tem condições de vida.... de uma 
certa qualidade boa de vida, a melhor 
atividade religiosa ainda está na linha 
da participação nas atividades 
comunitárias, da oração pessoal, do 
estudo da palavra de Deus, da leitura 
da bíblia e principalmente do colocar
se a serviço dos que também estão em 
condições talvez piores do que ele 
próprio se julgue estar. 

Expressão-chave respectiva 
Se o sujeito já tem fé e se está dentro de 
instituições que me possibilite e se ele 
tem condições de vida.... de uma certa 
qualidade boa de vida, a melhor 
atividade religiosa ainda está na linha da 
participação nas atividades comunitárias, 
da oração pessoal, do estudo da palavra 



Idéia Central-3 
A partir do momento que ele tenha 
curado a sua própria ferida. 

Idéia Central respectiva 
E2. Seria importante a partir do 
momento que ele tenha curado a sua 
própria ferida. 

Idéia Central- 4 
Depende da experiência com Deus. 
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de Deus, da leitura da bíblia e 
principalmente do colocar-se a serviço 
dos que também estão em condições 
talvez piores do que ele próprio se julgue 
estar. 

Discurso do Sujeito Coletivo -3 
Seria importante se ele tivesse uma 
atividade religiosa, a partir do 
momento que ele tenha curado a sua 
própria ferida. Isso não significa curar 
o câncer, né, curar a doença, não 
necessariamente; quer dizer, uma 
coisa que você conseguiu vencer, 
superar, aprender a conviver com o 
seu problema. Se você não curar a sua 
"ferida", vai colocar em contato com a 
"ferida" de outro... Eu acho que pode 
virar uma "ferida" ainda maior, né? 

ExpressAo-chave respectiva 
Seria importante se ele tivesse uma 
atividade religiosa, a partir do momento 
que ele tenha curado a sua própria ferida. 
Isso não significa curar o câncer, né, 
curar a doença, não necessariamente; 
quer dizer, uma cotsa que você 
conseguiu vencer, superar, aprender a 
conviver com o seu problema. Se você 
não curar a sua "ferida", vai colocar em 
contato com a ''ferida" de outro... Eu 
acho que pode virar uma ''ferida" ainda 

. '? IIUllOr, ne. 
Discurso do Sujeito Coletivo -4 

O paciente idoso que não teve 
qualquer relação com a religião torna
se muito dificil. Ele pode até aceitar, 
agarrando-se a religião não como uma 
contextualização das necessidades de 
relação dele com o ser superior que é o 
senhor Deus, né, mas como uma coisa 
muito particularizada no sentido de 
resolver este problema que agora ele 
está passando. Mas isto é muito vazio! 
Não pode haver no indivíduo essa 
situação, esse princípio, essa idéia de 
barganha, porque a religião não é isso! 
Agora, alguém que já vem numa fé 
muita grande, muito crescente, com 
grandes experiências, toma-se 



Idéia Central respectiva 
E3. Depende. 
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extremamente fácil fazer com que essa 
fé passe a ter uma dominação sobre os 
sentimentos dele. Isso faz caminhar 
maravilhosamente bem, né. Agora, o 
ateu fica muito mais dificil. 

Expressão-chave respectiva 
O paciente idoso que não teve qualquer 
relação com a religião, toma-se muito 
dificil. Ele pode até aceitar, agarrando-se 
a religião não como uma 
contextualização das necessidades de 
relação dele com o ser superior que é o 
senhor Deus, né, mas como uma coisa 
muito particularizada no sentido de 
resolver este problema que agora ele está 
passando. Mas isto é muito vazio! Não 
pode haver no indivíduo essa situação, 
esse princípio, essa idéia de barganha, 
porque a religião não é isso! Agora, 
alguém que já vem numa fé muita 
grande, muito crescente, com grandes 
experiências, toma-se extremamente 
fácil fazer com que essa fé passe a ter 
uma dominação sobre os sentimentos 
dele. Isso faz caminhar 
maravilhosamente bem, né. Agora, o 
ateu fica muito mais dificil. 
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ANEX02 

Roteiro de entrevista semi-estruturada (Pacientes) 

1. Sexo 

2. Idade 

3. Escolaridade 

4. Estado civil 

5. Com quem mora? 

6. O que o( a) senhor( a) acha dos tratamentos médicos contra a sua doença? 

7. O (A) senhor (a) já participou ou participa de alguma atividade religiosa? 

8. Qual o significado da fé religiosa para o( a) senhor( a)? 

9. Como era a fé religiosa do(a) senhor(a) antes de ter a doença? E como é 

agora? 

11. A fé religiosa ajuda a enfrentar a doença? 

12. O que tem mudado em sua vida desde o momento que soube que estava 

doente? 

13. Na sua opinião a religião pode ajudar a medicina no tratamento do câncer? 

14. O( a) senhor( a) já recorreu a outro tipo de tratamento para a sua doença? 
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ANEX03 

Roteiro de entrevista semi-estruturada (ProfiSSionais) 

1. sexo 

2. Idade 

3. Estado civil 

4. Formação 

5. Possui algum curso de pós-graduação? 

6. O que significa para o( a) senhor em seu trabalho a sua fé religiosa? 

7. Fé religiosa do( a) paciente idoso( a) e tratamento de câncer. Eu gostaria que o 

senhor falasse um pouco a respeito. 

8. O( a) senhor( a) recomendaria alguma atividade religiosa para o paciente idoso 

com câncer? 
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ANEXO 4 -Termo de Consentimento (Profissionais) 

Prezado (a) Senhor( a): 
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Nós estamos realizando uma pesqUisa pela FACULDADE DE 

SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO sobre "o significado 

da intervençio médica e da fé religiosa para o paciente idoso com câncer e 

percepção dos profissionais de saúde". Um dos objetivos é identificar o significado 

atribuído pelos profissionais de saúde a fé religiosa no tratamento e na vida do 

paciente idoso com câncer. 

Nós queremos deixar bastante claro que as informações fornecidas 

pelo(a) senhor(a) não afetarão em nada a sua relação com o paciente, quanto ao 

seguimento do tratamento quimioterápico, radioterápico ou por outros agentes 

químicos, ou de cirurgia ou de novos exames, ou para a aquisição de medicamentos, 

ou de outro procedimento necessário. 

As respostas fornecidas pelo senhor( a) a esta entrevista somente serão 

utilizadas para esta pesquisa. O senhor(a) não será identificado em nenhum 

documento de divulgação, ficando portanto, as suas respostas em total anonimato e 

absoluto sigilo. 

Caso o(a) senhor(a) não deseje participar desta pesquisa, queremos 

informar que não haverá prejuízo algum para o senhor( a). 

Por último, gostariamos de saber se o(a) senhor(a) concorda em 

participar desta pesquisa? 
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ANEXO 5 - Termo de Responsabilidade do Pesquisador 

Prezado (a) Senhor( a): 

201 

Nós estamos realizando uma pesquisa pela FACULDADE DE SAÚDE 

PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, e que solicitamos a sua 

participação e colaboração respondendo algumas perguntas do pesquisador, sobre o 

significado do tratamento médico e da fé religiosa em relação a sua doença. 

Nós queremos deixar bastante claro que as informações fornecidas pelo(a) 

senhor(a) não afetarão em nada a sua relação com o serviço de saúde, ou seja, com o 

médico, com o psicólogo, com o enfermeiro, ou outro profissional, ou para a 

continuidade das consultas, ou para a realização do tratamento quimioterápico, 

radioterápico, ou para cirurgia, ou para novos exames, ou para a aquisição de 

medicamentos, ou para qualquer outro tipo de tratamento. 

Queremos também esclarecer que a sua crença religiosa será totalmente 

respeitada e que o (a) senhor( a) pode falar com total liberdade. 

As respostas dadas pelo(a) senhor(a) a esta entrevista somente serão 

utilizadas para esta pesquisa e serão guardadas em segredo profissional. O(A) 

senhor(a) não será identificado(a) em nenhum documento, ficando portanto, as 

suas respostas em total anonimato e absoluto sigilo. 

Caso o(a) senhor(a) não deseje participar desta pesquisa, queremos informar 

que não haverá prejuízo algum para o senhor(a), como por exemplo, na continuidade 

do tratamento quimioterápico ou radioterápico, ou de cirurgia ou do fornecimento de 

medicamentos, ou na realização de novos exames, ou na forma do atendimento pelo 

serviço de saúde ao qual o( a) senhor( a) utiliza. 

Agradecemos sua cooperação. 

Atenciosamente, 

Jorge Juarez Vieira Teixeira- Pesquisador- FSP/USP 
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ANEXO 6 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Eu, fui esclarecido(a) pelo pesquisador Jorge Juarez Vieira Teixeira que esta 

pesquisa faz parte de um estudo que busca entender qual o significado do tratamento 

médico e da fé religiosa para o paciente idoso. Este estudo está sendo desenvolvido 

no Hospital do Servidor Público Estadual ''Francisco Morato de Oliveira". 

Eu também estou esclarecido( a) que as informações por mim fornecidas não 

afetarão em nada minha relação com o serviço de saúde, ou seja, com o médico, com 

o psicólogo, com o enfermeiro, ou outro profissional, ou para a continuidade das 

consultas, realização do tratamento quirnioterápico, radioterápico, cirurgia, novos 

exames, aquisição de medicamentos, ou para qualquer outro tipo de tratamento. 

Estou ciente que as respostas dadas por mim a esta entrevista somente serão 

utilizadas para esta pesquisa e serão guardadas em segredo profissional. Eu não serei 

identificado em nenhum documento, ficando minhas respostas em total anonimato e 

absoluto sigilo. 

Finalmente, estou ciente que tenho total liberdade de aceitar ou não 

participar deste estudo e que poderei interromper a entrevista a qualquer momento, se 

assim desejar, sem nenhum prejuízo para a continuidade do meu tratamento. 

Assinatura do( a) paciente 

Data: I I 
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Of.COEP/l23/98 

16 de dezembro de 1998. 

Pelo presente. informo que o Comitê de Ética em Pesquisa, aprovou, em sua 

10.0/98 Sessão Ordinária. realizada em 14.12.98, de acordo com os requisitos da Resolução 

CNS/196/96. o Projeto de Pesquisa "O SIGNIFICADO DA INTERVENÇÃO MÉDICA E DA 

FÉ RELIGIOSA PARA O PACIENTE DA TERCEIRA IDADE COM CÂNCER: PERCEPÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", apresentado pelo pesquisador Jorge Juarez Vieira Teixeira, 

Considera que o pesquisador deva atender os requisitos proposto pelo relator. 

Atenciosamente, 

<. 

Prof.Dr. Paulo · de Carvalho Fortes 
Jttica em Pesquisa da FSP-COEP 
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ANEXOS 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
INSTITUTO DE ASSIST~NCIA MtDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

Av. lblrapuera, 981 • C.P. 8570 • CEP 04029-000 • Telefone: 5088-8000 • Slo Paulo 

COJvJITÊ DE ÉTIC4 EM PESQUISA 
DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÍJBLICO ESTADUAL- "FRANCISCO 

.:tiO RATO DE OLIVEIRA" - CEP - HSPE 

Este Comitê de Ética em Pesquisa Aprova o Protocolo sob o n° de 
entrada 005/01. bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Ref: Significado da Intervenção Médica e da Fé Religiosa para o Paciente 
Idoso com Câncer e Percepção dos ProfiSsionais de Saúde. 

Investigadores: Dr. Jorge Juarez Vieira Teixeira 
Orientador: Prof'. Dr. Fernando Lefevre 
Serviço: Assistência Domiciliar 

São Paulo, aos 08 de março de 2. 00 1. 

MFM/cd. 

Dr. Mar elo Feijó de Mello 
Presidente do Comitê de 

Ética em Pesquisa HSPE/FMO 




