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RESUMO 

 

As doenças psicológicas vêm se tornando um dos maiores problemas mundiais, visto que 

afetam um grande número de pessoas, independente de idade, etnia ou classe, além de ter uma 

difícil identificação e tratamento. Estudos mostram que adotar uma vida espiritual ativa pode 

ser eficaz no tratamento de doenças ou agravos, passando a buscar um sentido para sua 

existência e conforto para suas dores. Tendo em vista essa problemática, este estudo tem por 

objetivo identificar e avaliar aspectos da saúde mental em autoridades religiosas. Para tanto, foi 

realizada uma pesquisa de campo com sacerdotes do Rio Grande do Norte, visando saber se 

eles são ou já foram acometidos por alguma doença psíquica e se os mesmos estão em 

tratamento. Frente aos resultados colhidos numa investigação que reuniu diversas doenças 

psíquicas, sobretudo, vale ressaltar que os sujeitos que participaram da pesquisa tratam-se de 

indivíduos com idades entre 40 a 49 anos, sendo que 11% são naturais da cidade de Mossoró.  

O estudo indica que 38% (n=30) apresentaram histórico de desordens/transtornos psicológicos. 

Ainda que 29% dos participantes da pesquisa afirmam ter o diagnóstico de transtorno de 

ansiedade, e 8,9% dos sujeitos avaliados assumem serem acometidos pela Síndrome de 

Burnout, sendo esta autodeclarada. É importante ressaltar que de todas as patologias, os sujeitos 

afirmam que nunca foram avaliados, mascarando assim a realidade da situação. Salienta-se que 

51.9%, ou seja, a maioria dos entrevistados não fazem uso de nenhum tipo de tratamento 

psicológico; 31.6% encontram na psicanálise um modo de investigar todos os processos mentais 

que não conseguem ser investigados e identificados em outra modalidade a não ser a 

psicanálise. Identificou-se, por fim, que os religiosos tem diversas resistências aos diagnósticos 

necessários assim como também dificuldades em aceitar que mesmo estando mais próximos a 

fé também podem ser acometidos por determinadas síndromes. 

 

Palavras-chave: Saúde Mental, Religião, Sacerdote. 
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ABSTRACT 

 

Psychological diseases are becoming one of the biggest problems in the world, as they affect a 

large number of people, regardless of age, ethnicity or class, in addition to having a difficult 

identification and treatment. Studies show that adopting an active spiritual life can be effective 

in the treatment of illnesses or injuries, starting to seek meaning for their existence and comfort 

for their pains. In view of this problem, this study aims to identify and evaluate aspects of 

mental health in religious authorities. To this end, a field research was carried out with priests 

from Rio Grande do Norte, in order to find out if they are or have already been affected by a 

psychic illness and if they are under treatment. In view of the results obtained in an investigation 

that brought together various mental illnesses, above all, it is noteworthy that the subjects who 

participated in the research are individuals aged between 40 and 49 years, 11% of whom are 

from Mossoró. The study indicates that 38% (n = 30) had a history of psychological disorders. 

Although 29% of the research participants claim to have a diagnosis of anxiety disorder, and 

8.9% of the evaluated subjects assume that they are affected by Burnout Syndrome, which is 

self-reported. It is important to emphasize that of all the pathologies, the subjects affirm that 

they were never evaluated, thus masking the reality of the situation. It should be noted that 

51.9%, that is, the majority of respondents do not use any type of psychological treatment; 

31.6% find in psychoanalysis a way of investigating all mental processes that cannot be 

investigated and identified in any modality other than psychoanalysis. Finally, it was identified 

that the religious have several resistances to the necessary diagnoses as well as difficulties in 

accepting that even though the faith is closer, they can also be affected by certain syndromes. 

 

Keywords: Mental health, Religion, Priest  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde mental pode ser afetada em um sujeito inserido em qualquer contexto, mas vale 

salientar que existem alguns específicos que tendem a desencadear esse processo de forma mais 

extensa, que são aqueles que estabelecem maior estresse psíquico. Esse desgaste mental traduz-

se, na maioria das vezes, em desenvolvimento de doenças, sendo estas: a depressão, a ansiedade 

ou mesmo transtornos, como Transtorno do Desenvolvimento Intelectual, Transtorno de Déficit 

de Atenção/ Hiperatividade, e Transtorno Específico de Aprendizagem, entre outros 

(PEREIRA; HOLANDA, 2019). 

Nota-se que, atualmente, a maioria das pessoas sente esse desgaste psíquico, e 

compreende outros problemas no corpo, ou seja, físicos. Zerbetto et al., (2017) enfatizam que 

o importante desse momento é aceitar as dificuldades que vem sentindo e procurar um 

profissional que o auxilie na prevenção de desdobramentos patológicos. 

Chaar et al. (2018) salientam que é devido primeiramente entender que o bem estar e o 

cuidado consigo são mais importantes do que a manutenção desses problemas, por medo da 

exposição, frente a um posto de liderança, por exemplo. Os autores discorrem que essas doenças 

tem afetado consideravelmente os lideres religioso, pois por esses acreditarem e muitas vezes, 

afirmarem para seus fiéis que doenças como depressão é a falta de Deus, temem a perda da 

credibilidade em suas paróquias. 

Entendendo esse cenário, é válido saber que no ano de 2008, em uma entrevista com 

líderes religiosos, sendo estes padres e freiras, Bernardo (2017) identificou que 28% (1,6 mil) 

sentiam que sua saúde emocional estava comprometida, devido ao estresse que sentiam por 

causa de suas atuações na igreja. Vale salientar que pela falta de cuidado prévio, muitos sujeitos 

tendem a precisar fazer uso de diversos medicamentos, a fim de minimizar os problemas que 

sentem no dia a dia. É importante saber ainda que muitos desses medicamentos são ingeridos 

concomitantemente, o que consequentemente tende a garantir outros problemas de saúde aos 

indivíduos que o tomam. 

Um dos maiores problemas em procurar ajuda tardia é exatamente o fato do prognóstico 

aumentar as chances de que o sujeito tenha que tomar medicamentos. Quando se busca um 

profissional psicólogo, por exemplo, percebe-se que fica mais fácil de resolver a problemática 

sem necessariamente ter que haver uso de remédios como tratamento. Mas sabe-se, que no caso 

de religiosos, estes enfatizam em demasia o quanto o contato com a religião auxilia os fiéis a 
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enfrentar esses problemas, sem necessariamente buscar profissionais ou medicamentos para que 

haja “a cura” (WIRGUES et al., 2020). 

Entendendo esse cenário, é importante frisar que o problema advindo desse discurso dá-

se, sobretudo, porque as pessoas não sabem separar o que é religião da religiosidade e passam 

a comprar determinados discursos que em algum momento afetam negativamente a si e aos 

outros a seu entorno. Salimena et al. (2016), salienta que uma não pode ser ligada a outra, pois 

seus conceitos são distintos. Corrobora Wirgues et al. (2020, p.03), quando discorre que “a 

espiritualidade pode ou não estar ligada a uma religião, pois, apesar de possuírem estreita 

relação, tem-se a diferença conceitual, fazendo com que não sejam sinônimos”.  

Goyal et al. (2018), salienta que a religião, em muitas situações, tende minimizar as 

possibilidades dos sujeitos, nessas questões de uso de medicamentos e busca por profissionais 

que auxiliem na sua espiritualidade. Ao passo que a espiritualidade faz o contrário, ou seja, 

incentiva as pessoas a unirem ambas (espiritualidade e medicamentos) no seu processo de cura. 

Inclusive o estudo de Stroppa et al. (2018), chegou à conclusão de que existem aspectos 

significativos quanto ao cuidado dos pacientes com seus sintomas depressivos e também 

transtorno bipolar (TB). 

Dessa maneira, percebe-se que o pensamento de que apenas a religião pode ser 

suficiente para atender demandas psicológicas e urgentes, afeta não apenas os fiéis das igrejas, 

mas também os próprios religiosos, pois sendo estes a sentir dificuldades psíquicas, tendem a 

retardar a busca por profissionais. Pereira e Holanda (2019), inclusive discorrem que esse é um 

dos motivos que proporcionam as pessoas uma maior conexão com a espiritualidade do que a 

religião. Pois a espiritualidade liberta o indivíduo de alguns dogmas que podem levar problemas 

no que tange, sobretudo, a sua saúde mental. 

Entendendo esse cenário, o objetivo geral da pesquisa é avaliar o perfil da saúde mental 

de sacerdotes. Com relação aos objetivos específicos, eles buscam:  descrever os aspectos da 

saúde mental dos religiosos e analisar a susceptibilidade a desordens ou transtornos mentais da 

população estudada. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 ORGANIZAÇÃO DA IGREJA NO BRASIL 

 

O Catolicismo é atualmente a maior religião do Brasil, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde no seu último censo, ocorrido em 2010, 
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verificou-se que mesmo com o declínio crescente sofrido desde o primeiro censo em 1872, os 

fiéis da igreja católica ainda representam 64,6% da população brasileira, considerando que a 

estimativa da população é de aproximadamente 211.755.692. Esse fator representa um desafio 

para igreja católica e para os que nela trabalham, visto que o número de habitantes/padre seja 

consideravelmente alto (IBGE, 2010). A figura 1 apresenta a distribuição de fiéis com relação 

a religião defendida no Brasil. 

 

 

Figura 1: Distribuição de fiéis em relação a Religião. 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/23/22107 

 

Através do Censo Anual da Igreja Católica no Brasil, Centro de Estatística Religiosa e 

Investigações Sociais (CERIS), foi possível interligar os dados entre o número de presbíteros 

com o número de católicos no país, e concluiu-se o número de aproximadamente 28.000 

presbíteros para 136 milhões de fiéis, resultando em 1 padre para cada 4 mil católicos para 

exercer sua função sacerdotal em tempo praticamente integral. 

Em um país com uma área territorial tão extensa como o Brasil, a Igreja foi organizada 

em regiões onde a diocese, segundo o Código de Direito Canônico, é equiparada a esse 

território. A abadia territorial e a prefeitura apostólica e também a administração apostólica, 

regulamentadas pela legislação canônica eclesiástica possui um bispo em cada diocese, sendo 

estas responsáveis por sua administração pastoral, dividida por paróquias, as quais são 

administradas por um padre diocesano. Os padres diocesanos ou presbíteros são homens 

(ministros ordenados) que trabalham para a diocese, assumindo o papel de colaborador direto 

dos bispos diocesanos. (BENELLI, 2007). 

No Brasil a igreja se subdivide em 18 regiões e cada uma conta com a existência de 

províncias eclesiásticas. Pode-se, por exemplo, apresentar a Província Eclesiástica de Natal, do 

estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, qual pertence ao Conselho Episcopal do Regional 
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Nordeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, juntamente com Pernambuco, Paraíba 

e Alagoas. A Arquidiocese de Natal é a Sé Metropolitana, tendo duas dioceses sufragâneas, 

sendo elas: Caicó e Mossoró. A Diocese de Mossoró fica localizada na zona oeste do Estado, 

foi criada pelo Papa Pio XI em 28 de julho de 1934 e instalada em 18 de novembro de 1934. A 

mesma abrange 56 municípios e sua sé episcopal está na Catedral de Santa Luzia, na cidade de 

Mossoró. A Diocese de Caicó foi criada canonicamente em 25 de novembro de 1939, sua sede 

episcopal é Caicó. 

É possível perceber que o número de católicos por padre é alto, estando estas 

informações descritas da tabela 1, que apresenta a distribuição de habitantes por Arquidiocese 

e Diocese, bem como o número de católicos em cada uma e o percentual de católicos por padre. 

 

Tabela 1: Distribuição de Católicos na Província Eclesiástica de Natal 

Arquidiocese 

/ Diocese 

Total da 

População 

Católicos Percentual 

de Católicos 

Total de 

Padres 

Católicos por 

Padre 

Arquidiocese 

de Natal 

2.284.00 1.829.000 80,1% 197 9,284/1 

Diocese 

Mossoró 

812.625 682.000 83,9% 58 11,758/1 

Diocese 

Caicó 

310.200 297.00 95,7% 42 7,071/1 

Fonte http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dmoss.html 

 

Ainda é possível identificar o tamanho dessa divisão católica através de um 

organograma que se faz melhor entender acerca da quantidade de religiosos disponíveis para a 

Romana no Brasil. A figura 1 demonstra a hierarquização e quantidade de superiores que os 

padres tem que se reportar, apresentando como os fiéis de sua diocese são atendidos acerca de 

várias situações, onde se inclui as problemáticas psíquicas, causados por problemas materiais, 

sobretudo, de acordo com a própria igreja. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Caic%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Mossor%C3%B3
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Figura 1: Hierarquia da Igreja Católica 

Fonte:https://unisecal.edu.br/wp-content/uploads/2019/04/Resumo-Expandido-_-

Elias_Ribeiro_Corre%C3%A7%C3%A3o.pdf 

 

Essa divisão permite que todas as igrejas católicas apresentem atendimento ao povo. O 

intuito, sobretudo, dessa religião é garantir que as pessoas se sintam confortadas com as 

palavras de Deus, interpretadas e apresentadas ao povo, principalmente com relação aos males 

e dores sofridos diante suas vidas na Terra. Dessa forma, percebe-se que os sacerdotes tem o 

dever de garantir que as pessoas sejam amparadas e confortadas, através deles, pela fé, sempre 

que precisam, o que indubitavelmente, não permite que esses sejam acometidos desses males 

já que estão sempre assegurados pelas escritas sagradas e suas orações. 

Entretanto, nos últimos anos, sobretudo, apesar de visível a quantidade de religiosos 

para atender as dores do mundo e dos demais homens, são esses que tem se apresentado com 

dificuldades relacionadas a sua saúde mental. Diversos sacerdotes inseridos na mídia nacional 

têm assumido a dificuldade em relação a problemas psíquicos, deixando os ditos como “é falta 

de Deus no coração” para explicar patologias como depressão, sem referência comprovada. 

Dessa maneira, compreende-se a importância do estudo quanto ao desenvolvimento dessas 

patologias, percebendo como necessário a pesquisa acerca da religiosidade e espiritualidade 

assim como a necessidade do auxílio ao tratamento de psicopatias.  

 

2.2 RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE COMO AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE 

PSICOPATIAS 

 

O interesse sobre religiosidade e espiritualidade sempre foi presente na população, 

porém somente em 1960, com o surgimento dos primeiros periódicos como o Journal of 
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Religion and Health e consequentes artigos sobre o tema mostraram-se realmente adequados e 

confiáveis sobre a relação de enfermidades como depressão e ansiedade versus qualidade de 

vida (PERES, 2007).  

A crença em um ser superior é milenar e perdura até os dias atuais, sendo raros aqueles 

que alegam não ter religião ou espiritualidade. Os mesmos afirmam ter influência direta na vida 

e comportamento do ser humano, no entanto, a ciência, a qual rege a medicina, não considera 

teorias que não possam ser provadas com dados reais, por conta disto, crenças e costumes 

religiosos ou espirituais foram, historicamente, desconsiderados em tratamentos médicos 

(MOREIRA-ALMEIDA; LOTUFO NETO; KOENIG, 2006). 

Ainda, de acordo com os referidos autores, desde a antiguidade tem-se o conceito pré-

concebido de que doenças psicológicas consistem na falta de crença, de fé ou são efeitos de 

feitiços/bruxaria. Dessa forma a religiosidade e a psicanálise são historicamente divergentes. 

Enquanto profissionais da medicina acreditam que costumes religiosos possam ser prejudiciais 

aos pacientes, a sociedade acreditava que problemas psíquicos eram causados por fatores 

sobrenaturais ou falta de religiosidade. 

De acordo com Murakami e Campos (2012, p.362) a religião é considerada “um 

conjunto de crenças, leis e ritos que visam um poder que o homem considera supremo, do qual 

se julga dependente, com o qual pode entrar em relação pessoal e do qual pode obter favores”. 

Mesmo sendo mutável ao longo das décadas e em meio aos diferentes estilos sociais a religião 

exerce grande impacto na vida dos seres humanos. 

Para Moreira-Almeida, Lotufo Neto e Loenig (2006, p. 244) a “religião consiste em um 

sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos projetados para facilitar a 

proximidade com o sagrado ou transcendente”. Enquanto que a “espiritualidade é a busca 

pessoal de respostas compreensivas às perguntas finais sobre a vida, o significado e a relação 

com o sagrado ou transcendente, que pode levar ou surgir do desenvolvimento de rituais 

religiosos e da formação de uma comunidade”. 

Por estar intimamente relacionada a espiritualidade, a qual consiste em “um sentimento 

pessoal, que estimula um interesse pelos outros e por si, um sentido de significado da vida capaz 

de fazer suportar sentimentos debilitantes de culpa, raiva e ansiedade” (MURAKAM; 

CAMPOS, 2012, p.362), a religião muitas vezes é usada como um meio para se tratar ou 

compreender transtornos mentais, sendo utilizada até mesmo por profissionais. 

Bernard et al. (2017) afirma que o significado da vida representa um elemento central 

da espiritualidade, enquanto a religiosidade pode ou não estar relacionada à dimensão espiritual 

de um indivíduo. Esses fatores tem influência direta na saúde mental dos seres humanos, 
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podendo ser um refúgio ou um instigar a ocorrência de agravantes, por conta disto faz-se 

necessário o estudo do quão a religião e a espiritualidade possam afetar a saúde de um paciente. 

Em suas pesquisas, Murakami e Campos (2012) constataram que pessoas religiosas, 

com espiritualidade alta apresentam melhor qualidade de vida e são menos propícias a 

desenvolverem doenças mentais do que aquelas que não tem religião e com espiritualidade 

baixa. Dessa forma, existe forte associação positiva entre o envolvimento religioso e a saúde 

mental. 

Tal fato ocorre porque a religiosidade é regida pela fé, a qual consiste em uma energia 

positiva que faz a pessoa acreditar na existência de um ser superior capaz de curar seus males, 

dessa forma, o paciente torna-se mais afeiçoado ao tratamento. Além disso, seguir uma doutrina 

religiosa faz com que o indivíduo tenha um estilo de vida mais moderado. O não uso de bebidas 

alcoólicas ou drogas e a rotina de oração, que trazem conforto espiritual, são exemplos que 

podem reduzir a possibilidade de desenvolvimento de doenças crônicas. Assim, práticas 

religiosas podem ajudar não só a manter a saúde mental como também a prevenir doenças 

mentais (MURAKAMI; CAMPOS, 2012). 

Moreira-Almeida; Lotufo Neto e Koenig (2006, p.245) afirmam que “vários estudos 

recentes têm usado medidas de espiritualidade, principalmente bem-estar espiritual, e eles 

geralmente têm encontrado correlações positivas com o bem-estar psicológico e outros 

indicadores de saúde mental positiva.” Dessa forma, esclarecem Murakami e Campos (2012) 

que os estudos comprovam que as emoções tendem a causar efeitos benéficos ao corpo humano, 

pois liberam endorfina, causando bem-estar nos sujeitos. Essas emoções são comparadas ao 

sentimento expressado pela fé das pessoas, pois elas tendem, através da mesma sentirem-se 

mais fortes para enfrentadas as adversidades que surgem.  

MahdiNejad, Azemati e Habibabad (2019) afirmam que a religião e espiritualidade 

promovem qualidade de vida ao indivíduo, pois aumenta seu bem-estar, dando sensação de 

conforto e conformidade. Sendo aspectos importantes que previnem o desenvolvimento de 

doenças mentais ou contribuem no tratamento e/ou cura. 

É valido ressaltar que a participação em grupos religiosos também é de suma 

importância ao tratamento do paciente, pois é uma forma deste fazer parte do meio social, tendo 

em vista que, na maioria dos casos, são excluídos de muitos grupos e tem uma rede de interação 

devidamente reduzida. Instituições religiosas prestam atenção e cuidado a todas as pessoas, 

sendo de suma importância ao desenvolvimento do paciente psiquiátrico (MUKAMI; 

CAMPOS, 2012). 
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O mesmo autor, em controvérsia, alega que em alguns casos, a religiosidade pode agir 

como fator agravante de doenças, inclusive psiquiátricas, principalmente quando há fanatismo 

ou é movido por tradicionalismo opressivo, pois nesses casos é comum a resistência a 

tratamentos e/ou medicamentos, além da crença de se curar somente por meio da fé.  Assim. 

Moreira-Almeida, Lotufo Neto e Koenig (2006) afirma que a religiosidade pode ser benéfica 

ou não a saúde do paciente psiquiátrico, tendo em vista que pode ser uma forma de fortalecer, 

incentivar e acolher ou de prejudicar o tratamento, pois pode ocasionar resistências no caso da 

necessidade de práticas não aceitáveis pelas regras e normas da doutrina religiosa do paciente. 

Em suas pesquisas Bernard (2017) constata que a religiosidade tem mais influência 

negativa em doenças psíquicas, tais como ansiedade e depressão, do que positivas, no entanto, 

o resultado se inverte em doenças como ansiedade, depressão e câncer, agindo como força 

fortalecedora do paciente que busca sua cura, sendo o mesmo constatado em pessoas mais 

idosas e em pacientes em casos terminais. 

Já MahdiNejad, Azemati, Habibabad (2019) compreendem em seus estudos que a 

religiosidade permite ao indivíduo sensação de bem estar, contribuindo no tratamento e 

prevenção de doenças mentais e principalmente em casos de câncer ou doenças terminais, no 

entanto, quando é constatado forte repressão religiosa o efeito pode ser oposto, ou seja, o 

indivíduo pode desenvolver transtornos mentais, tais como, ansiedade e depressão, por conta 

de aspectos e tabus religiosos. 

Mesmo havendo poucas pesquisas a respeito da temática, as já desenvolvidas afirmam 

a existência de relação mútua entre doenças mentais e religiosidade, principalmente em casos 

de depressão. Sanchez et al. (2019) comprovou que a religiosidade reduz o risco de suicídio, 

principalmente entre os homens, no entanto, este não pode ser apresentado como único fator 

responsável por essa redução. 

Vale ressaltar que a influência da religião e espiritualidade do indivíduo em sua saúde 

mental é variável de pessoa a pessoa, bem como no aspecto temporal, social e emocional, tal 

como ditam MahdiNejad, Azemati, Habibabad (2019, p.7) e, eles ainda afirmam que: 

 

A espiritualidade tem elementos interiores, grupal, sociais e transcendentais. Portanto, 

sua interação com a saúde mental de uma pessoa aparente seria interativa e dinâmica. 

Embora algumas pesquisas busquem uma relação linear entre algumas dimensões e 

manifestações de espiritualidade e consequências da saúde mental, o valor de uma 

abordagem combinada para reconhecer e conhecer sobre a saúde mental do indivíduo 

é de grande significância. Enquanto isso, deve-se considerar que a relação entre os 

dois é uma relação de mão dupla e interativa. 
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Segundo Mukami e Campos (2012) a religiosidade consiste em um recurso 

interpretativo e experiência resignificadora do sofrimento mental, desafiando quotidianamente 

os profissionais de saúde. Portanto, o profissional deve respeitar e saber lidar com as crenças e 

costumes religiosos e espirituais de cada paciente, sem lhes transmitir suas próprias crenças e 

opiniões, a fim de não agravar o quadro do paciente ou aliená-lo. 

Autores como Moreira-Almeida, Lotufo Neto; Koenig (2006) enfatizam que é 

importante que uma avaliação efetuada por um psiquiatra seja capaz de apresentar ao paciente 

se a religião é uma característica importante, pois isso permite que o mesmo compreenda até 

que ponto a espiritualidade acompanhada por seu paciente pode ser preponderante no 

agravamento de sua doença. 

Mesmo com a recente descoberta de que a religiosidade tem influência direta na vida e 

saúde do paciente e a crescente quantidade de estudos na área, Moreira-Almeida; Lotufo Neto 

e Koenig (2006) alegam que nenhum é voltado para os potenciais mediadores da relação saúde, 

bem estar e religiosidade/espiritualidade. LeFavi e Wessels (2003) aborda, em partes, sobre o 

aconselhamento religioso em pacientes em reabilitação, onde foram percebidas melhoras no 

bem-estar do paciente, bem como a redução de eventos estressores. Os laços de confiança entre 

os indivíduos e as emoções de otimismo, amor e paz promovidos por indivíduos dotados de fé, 

fortalece a iniciativa de comunidades que oferecem apoio psicológico de fiéis (Josephson, 

2004) 

Seguindo essa linha de pensamento, nos perguntamos se sacerdotes, pessoas dotadas de 

tamanha fé, estariam predispostos a desenvolverem problemas a nível psicológico, já que alguns 

estudos mostram que a fé pode ser utilizada como auxílio no tratamento desses problemas, bem 

como se essa seleta população se sente à vontade em buscar ajuda psicológica quando 

necessário e, o que os levaria a desenvolver tais problemas. Para tanto, antecipando-se aos 

assuntos que estão relacionados a falta de saúde mental, cabe o entendimento acerca dos fatores 

de risco que envolvem o mesmo problema. 

 

2.2.1 Fatores de risco 

 

Estudos buscam comprovar a relação ao estresse, saúde e bem-estar físico e mental. É 

fato de que ambientes de trabalho exigentes e que promovem o medo do fracasso causam 

distúrbios de saúde (PROESCHOLD-Bell, 2013). Conhecida como o mal do século, a 

depressão vem sendo estudada ao longo dos anos por diversos pesquisadores. Através de uma 

série de fatores como humor triste, vazio (que se sente vazio e insignificante para os demais a 
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sua volta) ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam a 

capacidade de funcionamento do indivíduo se faz o seu diagnóstico segundo o DSM–V (Manual 

e Diagnóstico e Estatístico de transtornos Mentais). 

Dessa forma, é importante entender sobre o transtorno de depressão, sendo estes um 

disruptivo de desregulação de humor; transtorno depressivo maior; transtorno depressivo 

persistente (distimia), transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por 

substâncias/medicamentos, transtorno depressivo devido a outra condição médica e transtorno 

depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado, segundo o DSM-V, o que 

difere entre eles é a sua duração, momento ou etiologia presumida. 

Para que os sujeitos cheguem a deter de problemas relacionados a saúde mental, é 

necessário atentar-se as pressões rotineiras, que envolvem, sobretudo, as questões de trabalho, 

que em muitas situações envolvem repetição excessiva, diversos deslocamentos (como ocorre 

com os religiosos), esforços físicos e supervisões rotineiras diante das atividades que são 

exercidas (MUNHOZ et al., 2018). 

Assim, ressalta-se que as patologias acerca das doenças mentais precisam ser 

conhecidas, sobretudo, quando relaciona-se à como estas podem e são apresentadas, visando 

evitar que ela surja junto aos indivíduos e os façam paralisar suas vidas, chegando, em diversos 

casos, ao óbito. Entre as patologias estão a síndrome de Burnout, a ansiedade e a depressão, 

doenças estas que acometem diversos religioso. Hildebrand (2012) aprofunda o assunto 

discorrendo que é preciso maior proteção contra essas patologias, pois os fatores de risco levam 

as pessoas a ter reações diversas e contrarias ao que os indivíduos realmente são, causando nas 

mesmas vulnerabilidades diversas. 

Para melhor entendimento acerca de como essas patologias acometem os indivíduos é 

importante conceituá-las e apresentá-las minuciosamente. Esta apresentação permite que a 

sociedade tenha cada dia mais acesso a informações acerca do cenário narrado, os fazendo 

cuidar-se rotineiramente, de mente e corpo. 

 

2.3 SÍNDROME DE BURNOUT, ANSIEDADE E DEPRESSÃO: DOENÇAS 

ACOMETIDAS PELOS RELIGIOSOS  

 

No meio religioso, é possível perceber que vários indivíduos que são líderes de suas 

igrejas ou locais de fé, encontram todos os dias diversas demandas para atendimentos tanto 

pessoais quanto familiares dentro do seu âmbito de exercício da sua função, Souza (2017, p. 7) 

diz que “sofrer estresse ou esgotamento é algo da vida moderna, se há alguma vergonha a ser 
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sentida não é pelos sintomas, mas pelo descuido para com a saúde pessoal”, sendo assim, 

podemos inferir que as doenças de cansaço e esgotamento tanto físico como mental, atingem 

esses líderes religiosos e ocasionam o estresse como um dos sinais.  

De acordo com Silva (2011), existem vários motivos para que as autoridades religiosas 

sejam acometidas pelas doenças em questão, e um desses motivos é que as pessoas ainda 

visualizam o líder religioso como uma figura “desumanizada” ou seja, não possui problemas; 

não precisar lidar com questões pessoais; e devem estar sempre disponíveis para os 

atendimentos independente de qual seja o humor ou sentimento dele do dia, e isso acaba 

gerando um verdadeiro estresse para o líder pois ele sente que não pode falhar com seus fiéis.  

Para Croucher (2012), nos dias atuais cada vez mais o indivíduo é cobrado, a sociedade 

vai se transformando e se ressignificando, porém, sempre mantendo o prazer de realizar 

exigências constantes, de acordo com a assertiva, o líder religioso dentro do âmbito da religião 

é o mais cobrado, tendo em vista que seus seguidores moldam uma personalidade com uma 

ideia de ser humano que se caracteriza por uma pessoa de “mente tranquila, um coração 

inocente e pele de rinoceronte” (SILVA, 2011, p.56). 

Outro fator relevante para os surgimentos dessas doenças na vida dos líderes religiosos 

é, para Lutezer (2000), os fatores psicossomáticos aliados com os vocacionais, no que tange os 

psicossomáticos pode-se citar ao consumo excessivo de cafeína; má alimentação e sedentarismo 

causado pela falta de exercícios físicos. Já o que tange o âmbito vocacional, os líderes convivem 

com as dúvidas diante à carreira, ou seja, dentro das suas ações como líder, ele acaba exercendo 

diversas atividades, é um indivíduo multifacetado dentro do seu próprio universo religioso e 

acaba assumindo papéis distintos, estes vão de conselhos até obrigações da própria igreja ou 

outro local de fé em que o mesmo atue. Portanto, é importante caracterizar essas doenças para 

saber como e quando intervir ao perceber algum sinal ou sintoma dessas patologias no indivíduo 

e assim conseguir meios de promoção à saúde a fim de levar para estes uma qualidade de vida 

mais efetiva (LUTEZER, 2000). 

 

2.3.1 Síndrome de Burnout 

 

A Síndrome de Burnout, ou, Burnout, é relevante pois afeta milhões de pessoas tendo 

em vista que o trabalho é uma das coisas mais importantes pra que seja possível conseguir 

alcançar as realizações tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, porém, o trabalho 

excessivo pode se tornar fonte principal de uma síndrome que atinge tanto o corpo quanto a 

mente. O Burnout é a condição de alguém que se tornou fisicamente e emocionalmente esgotado 
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após a realização de um trabalho difícil e cansativo por um longo período de tempo. Essa 

exaustão da força emocional e física ou motivação, normalmente é o resultado de um estresse 

prolongado ou quando o indivíduo possui uma frustração diretamente ligada ao trabalho 

(ROCCA, 2011). 

Em meados dos anos 70, um pesquisador chamado Herbert Freudenberger percebeu 

trabalhando em clínicas no Estados Unidos que seus colegas de trabalho conforme 

desenvolviam as suas atividades e seguiam nessa demanda de atendimento, atenção e escuta 

qualificada para todas as comunidades terapêuticas, que o excesso de trabalho, o vínculo 

emocional e o envolvimento com as questões que os usuários traziam para serem atendidas 

começaram a apresentar ao longo do tempo um desgaste no humor e um quadro suscetível de 

desmotivação no trabalho, e além disso, começou-se a surgir diversos sinais, sintomas físicos e 

psíquicos que levavam a essa exaustão (DA SILVA, 2018) 

Somado a isso foi percebeu-se as condições desgastantes do trabalho, e assim as 

questões físicas também passaram a ser determinantes para aliar-se a esse quadro proposto, e 

essas condições seriam a falta de material; a dificuldade de acesso à informações que os usuários 

precisavam para concluir o atendimento e isso levou-se a uma tensão emocional e estresse 

crônico desses trabalhadores, o conceito de Burnout é multifatorial, sendo assim, pode-se 

incluir que o estresse estará presente em todos esses fatores apesar de serem parecidos, o 

estresse difere da síndrome em algumas características que são colocadas por Croucher (2010) 

e são apresentadas no quadro 1. 

 

BURNOUT ESTRESSE 

A defesa que caracteriza a doença é o 

desinteresse e a falta de motivação para as 

atividades estabelecidas. 

A defesa que caracteriza esse sinal é o 

comprometimento exagerado com as 

atividades estabelecidas. 

As emoções tendem a se tornarem mais 

fracas de modo gradual. 

As emoções são esboçadas de forma 

exagerada. 

O primeiro dano a ser percebido é o 

emocional. 

O primeiro dano a ser percebido é o dano 

físico. 

O indivíduo se torna ser expectativas e sem 

esperanças, ou seja, não tem objetivo 

nenhum. 

O indivíduo acaba perdendo toda sua energia 

no decorrer da intensidade desse sinal. 
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O indivíduo começa a reproduzir a sensação 

de paranoia e desinteresse por tudo que é 

relacionado ao trabalho. 

O indivíduo começa a reproduzir crises de 

pânico, fobias e intensificar as crises de 

ansiedade. 

Quadro 1: Burnout X estresse 

Fonte: Croucher (2010) 

 

A síndrome é vista por alguns especialistas como a dificuldade de o indivíduo 

administrar a própria vida ou os problemas apresentados pela mesma, já outros estudiosos 

acreditam que a doença tem caráter depressivo por ter sinais e sintomas parecidos. O Burnout 

é o oposto de engajamento, ou seja, a pessoa com a síndrome não consegue ter compromisso 

com algo ou sentir-se motivado para se engajar em alguma atividade e funções no meio social 

e profissional (CÂNDIDO; SOUZA, 2017). 

Alguns fatores podem colaborar para o aparecimento da síndrome, como por exemplo: 

trabalho em excesso; recompensas insuficientes; falta de controle sobre o próprio trabalho; falta 

de imparcialidade ou estar em uma função que não acomoda ou não se adequa a personalidade 

do indivíduo. Sendo assim, todos esses fatores podem intensificar o surgimento do Burnout, e 

eles podem ser sentidos diariamente. Existem alguns sinais que também são comuns da doença, 

o cinismo que acaba sendo um sentimento negativo com relação ao trabalho, o indivíduo sente-

se inútil frente ao seu papel dentro do seu âmbito profissional e acredita que não contribui para 

atingir os objetivos valorizados (DIAS; MUNIZ, 2018).  

Outro sinal também comum é a exaustão e ela atinge tanto o físico quanto o mental, o 

indivíduo pode se sentir deprimido ou cansado e com isso atingir a sua atenção, foco e 

concentração afetando-as e fazendo com que o trabalhador se disperse de forma fácil e não 

consiga cumprir com suas atividades diárias e com isso ele desenvolve uma incapacidade de 

percepção da sua eficácia profissional, ou seja, um pensamento constante de que será impossível 

concretizar aquele trabalho ou fazê-lo bem feito e de qualidade (DIAS-UNIDA, 2019). 

Normalmente as pessoas atingidas pela doença possuem a vida desbalanceada e 

desequilibrada, sem energia e desejo para conviver em sociedade, aumenta a negligência com 

a saúde e ficam desiludidos com o trabalho sem que tenha ocorrido nada de específico para tal 

feito. O estresse crônico e múltiplo durante um período extenso de tempo deixa o indivíduo 

totalmente “drenado”, ou seja, esgotado de energia e de vontade sem conseguir dar o seu melhor 

prejudicando a sua performance profissional e consequentemente social (SILVA, 2018). 
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2.3.2 Depressão 

 

A depressão é um assunto que cada vez mais têm sido pauta dentro das mídias, redes 

sociais e ambientes acadêmicos, ela é caracterizada por um conjunto de sintomas depressivos 

que quando aparecem por muito tempo causa um prejuízo funcional para o indivíduo, pode ser 

diagnosticado como doença, ou seja, não é uma tristeza esporádica. A depressão é uma alteração 

de humor, sendo que, dentro da saúde o humor não é descrito como alegria ou tristeza, tendo 

em vista que essas características possuem aspectos muito superficiais para definir um tema tão 

abrangente. Com isso, o humor é definido com dois parâmetros: energia física/mental e 

sensibilidade ao prazer e a dor (BARROS, 2017). 

Temos dois tipos de humores, o positivo e o negativo, normalmente o humor de um 

indivíduo não acometido pela depressão, apenas oscila entre esses dois aspectos, pois apesar de 

não ter a doença, o humor nunca é estável. Porém, dentro de um quadro depressivo, existem 

possíveis gatilhos que são ativados por alguma ação ou pensamento do indivíduo e este faz com 

que o humor tenha uma grande declínio e esse declínio é persistente e, segundo pesquisadores, 

precisam durar em média de duas semanas e a partir disso observa-se a diminuição da energia 

física, ocasionando a fadiga, também existe a diminuição da energia mental, ou seja, o indivíduo 

se sentirá menos concentrado e seu raciocínio estará mais lento, há uma demora nas associações 

para processar as informações capturadas pelo cérebro, e o prazer também é afetado, as 

atividades e ações que o indivíduo se sentia motivado a fazer, passa a não ser tão mais 

importante (CARDOSO, 2017). 

A depressão é uma das doenças mais discutidas nos últimos anos, pois se trata de um 

problema de utilidade pública, qual tem afetado desde crianças a adultos. Segundo Tuchlinski 

(2018) a doença salientada tem crescimento contínuo e apenas nos 10 últimos anos aumentou 

em torno de 18%. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) até o ano de 2020 é 

possível que a mesma se torne a doença mais inevitável do planeta, se considerada as doenças 

mentais. A mesma ainda discorre que mais de 300 milhões de pessoas já vivem com a depressão 

(ONU, 2017) Porto (1999, p.7) é um grande pesquisador na área de saúde mental e caracteriza 

a depressão como uma linguagem que apresenta a tristeza sentida pelos sujeitos que enfrentam 

a doença. De acordo com o autor é de fácil identificação, pois trata-se de um sentimento que 

geralmente exprime isolamento, pouca energia e menos perspectiva de futuro apresenta pelo 

sujeito envolto na problemática. 

Dessa maneira é interessante que os indivíduos estejam atentos aos sintomas que 

envolvem a problemática que variam entre alteração de peso (perda ou ganho de peso não 
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intencional); distúrbio de sono; problemas psicomotores; fadiga ou perda de energia constante; 

culpa excessiva (sentimento permanente de culpa e inutilidade); dificuldade de concentração 

(habilidade diminuída para pensar ou concentrar-se); ideias suicidas (pensamentos recorrentes 

de suicídio ou morte); baixa autoestima, alteração da libido (BRUNA, 2017).  

O diagnóstico precoce ajuda a salvar vidas. Cabe esclarecer que a doença é uma das que 

mais causam suicídio, sendo que o indivíduo que a tem, tende a não controlar seus anseios e 

atentar contra a própria vida (TUCHLINSKI, 2018). Vale salientar que os cálculos realizados 

pela OMS apontam que a descoberta precoce da doença tende a fazer com que sejam 

economizados mais de 01 trilhão de dólares com tratamentos necessários, sendo que os custos 

são considerados altos (BRUNA, 2017).  

De acordo com Daré e Caponi (2017) é diante desse cálculo que as unidades de básicas 

de saúde têm o dever de manter estratégias que visam o cuidado com os usuários, levando em 

consideração as consultas relacionadas à saúde mental, o acolhimento e, sobretudo, o 

encaminhamento ao médico para que essa atividade seja realizada de forma multiprofissional.  

Ainda é interessante ressaltar que a depressão pode surgir junto a outros problemas de saúde, o 

que complica ainda mais o caso do diagnosticado, sendo necessário o apoio familiar e cuidado 

constante, através de conversação e/ou uso de medicamentos devidamente prescritos (DARÉ; 

CAPONI, 2017).  

Também vale discorrer que a depressão possui vários estágios, o que torna 

imprescindível o cuidado com o entendimento da especificidade do caso analisado ou 

acompanhado, visando o melhor esclarecimento sobre o quadro do paciente. Conforme Rueda, 

Alves e Baptista (2014) são as condições da vida ocorrida no cotidiano que fazem com que a 

doença surja e que, portanto, a mesma está associada às dificuldades enfrentadas dia após dia 

por cada pessoa em particular. 

 

2.3.3 Ansiedade 

 

Existe uma relação muito proximal entre medo e ansiedade e aprender a diferenciar 

esses dois sinais pode ser difícil. Toda classificação feita pelo ser humano é uma classificação 

superficial, ela só serve para que o indivíduo possa definir uma coisa a fim de facilitar a 

compreensão sobre a mesma. O medo é qualquer resposta a uma ameaça que está acontecendo 

em um determinado momento, a ansiedade por outro lado é uma resposta a uma ameaça futura, 

ou seja, a ansiedade pode ser caracterizada pelo medo do que está para acontecer (MARCELLI; 

COHEN, 2010). De acordo com a assertiva acima, Wauke et al. (2004) coloca que o sentimento 



28 
 

de medo se traduz em ansiedade em um sujeito e é capaz de apresentar-se como mal estar nos 

indivíduos, sendo que o sentimento em si não é o comum do ser humano, mas uma emoção que 

excede. 

A ansiedade é vista como um sintoma psiquiátrico e também pode ter relações com 

diversos tipos de reações emocionais que podem (ou não) ser patológica e inserida em distintos 

contextos da vida. É importante chamar atenção pois a ansiedade é um sinal que alarma para 

alguns estímulos externos percebido pelo indivíduo, então ele tende a reagir de alguma forma. 

Em resumo, ela é um combinado entre sintomas à nível físico e sintomas á nível mental e 

comportamental, ela é um mecanismo instintivo, ou seja, um modo de fazer com que nosso 

corpo fique ativo para conseguir reagir caso ocorra algo e seja preciso lidar com a situação, 

porém, esse mecanismo de defesa por vezes pode ser desequilibrado, sendo assim, se torna 

desregulado, o que acaba causando várias respostas negativas para o indivíduo, acarretando em 

sofrimento e danos no desempenho social e profissional (SILVA, 2011). 

Fernandes et al. (2017), relatam que a ansiedade em si é inerente ao ser humano e 

necessária para o mesmo, entretanto é viável que seja identificada como um alerta emitido por 

uma pessoa quando esta apresenta-se de forma mais intensa e progressiva. 

A ansiedade começa a se desenvolver para um transtorno psiquiátrico quando o 

indivíduo passa a se sentir desconfortável frente às suas emoções, elas passam a se tornar 

inconvenientes diante as mais diversas situações, aparecendo sem nenhum tipo de estímulo ou 

gatilho, porém com bastante intensidade e frequências inconstantes. Alguns dos sintomas da 

ansiedade são a tensão muscular; a fadiga; o corpo inquieto; irritabilidade; alteração de sono e 

distúrbio de concentração. É importante caracterizar cada um deles e aprender a identifica-los 

para que seja mais fácil compreender quando o indivíduo estiver relatando uma crise específica 

(MARCELLI; COHEN, 2010).  

De acordo com Theisen (2015, p.3) “a ansiedade traz consigo inúmeros sintomas, sendo 

eles físicos e psíquicos. Dessa forma, considera-se relevante esclarecer o que é um sintoma, 

bem como o que é um sintoma social. Diversas são as explicações que giram em torno de tais 

conceitos.” Por isso há a necessidade de explica-la de forma detalhada. A ansiedade é ativada 

da seguinte maneira, o cérebro percebe através dos sentidos de uma forma não consciente que 

existe uma ameaça no ambiente ou uma potencial ameaça, isso ativa uma área primitiva no 

cérebro chamada amigdala e isso ocorre em uma fração de segundos, a partir do momento que 

ela é ativada ocorre um aumento de adrenalina e aumenta o cortisol, esses aumentos são 

desenvolvidos através de um estimulo nas glândulas supra renais gerando o fenômeno chamado 
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de resposta de luta ou fuga para que o corpo fique preparado para qualquer perigo, como já 

supracitado (SILVA, 2012). 

Essa resposta de fuga age em pontos específicos do corpo, como por exemplo, no 

cérebro, quando a adrenalina é liberada para este faz com que o indivíduo desenvolva atenção 

e faz com que ela fique voltada para o perigo e sensações físicas, ou seja, ele fica mais atento 

ao que o corpo sente. Nos pulmões ocorre o aumento da frequência respiratória, o que causa a 

sensação de sufocamento, com a troca rápida de gases carbônico e oxigênio, o indivíduo que 

está em alguma crise de ansiedade tem a sensação de desmaio; nos músculos a adrenalina atua 

enrijecendo e ocasionando uma tensão muscular; a pele esfria e intensifica a sudorese; com o 

coração há uma arritmia e o aumento da pressão arterial (SILVA, 2011). 

Sendo assim, podemos inferir que a ansiedade sempre esteve presente nos nossos dias e 

esta pode ser diagnosticada por um conjunto de sinais e sintomas que acometem o indivíduo e 

que traz para o mesmo uma má qualidade de vida, por isso, é importante que as pessoas que 

apresentem esses sintomas procurem uma forma de tratamento para que ele não aumente de 

forma gradual e acabe causando danos irreversíveis tanto no âmbito social quanto no âmbito 

profissional.   

 

3 METODOLOGIA PROPOSTA 

 

3.1 OBJETIVOS 

 

3.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o perfil da saúde mental de sacerdotes. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

▪ Descrever os aspectos da saúde mental dos religiosos; 

▪ Analisar a susceptibilidade a desordens ou transtornos mentais da população estudada. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

• População constituída de sacerdotes de idade entre 26 a 67 anos; 
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• Categorizados como autoridades religiosas, pertencentes a Arquidiocese de Natal (198 

padres), Diocese de Caicó (59 padres) e Diocese de Mossoró-RN (61 padres); 

• O estudo abrange a Arquidiocese de Natal, Diocese de Mossoró e Diocese de Caicó, 

compostas atualmente por 318 sacerdotes, entretanto apenas 79 fazem parte da amostra; 

• O questionário foi enviado aos grupos de WhatsApp® contemplando todos os 318 

sacerdotes da Arquidiocese e Diocese sufragâneas, porém somente 79 padres responderam 

à pesquisa; 

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

• Os participantes desta pesquisa serão sacerdotes que sejam vinculados a Arquidiocese de 

Natal, Diocese de Caicó e Diocese de Mossoró.  

 

3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

•  Recusar-se em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

•  Abandono da pesquisa; 

 

3.5 INSTRUMENTO DE COLETA E OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

• A operacionalização da pesquisa foi realizada após a assinatura das cartas de anuência 

pelos Bispos de cada Diocese e Arquidiocese; 

• Foi confeccionado, pelos pesquisadores o questionário (inspirado no DSM), e a partir 

da ferramenta Google forms®, foi criado o formulário a ser replicado e de onde foram obtidos 

dados sobre a dimensão clínica, como o estado geral de saúde, hábitos e qualidade de vida e 

morbidades presentes nas autoridades religiosas em estudo;  

• Os questionários foram aplicados de forma virtual para todos os sacerdotes, através do 

aplicativo de rede social WhatsApp®, de forma a preservar o pesquisado; 

• Foi escolhido um padre para replicar o questionário nos grupos de WhatsApp® ligados 

as Dioceses de Mossoró e Caicó e Arquidiocese de Natal de modo que em nenhum momento 

os pesquisadores tivessem contato com os demais participantes da pesquisa, minimizando o 

risco de constrangimento dos mesmos; 
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• O material coletado ficará guardado em armário com chave sob guarda do professor Dr. 

Fausto Pierdoná Guzen, na sala do laboratório de neurologia experimental no prédio da FACS, 

onde somente o pesquisador responsável terá acesso; 

• Foi respeitado os critérios de inclusão e exclusão para seleção dos sacerdotes; 

• A obtenção de dados foi realizada após assentimento do TCLE (Termo de Compromisso 

Livre e Esclarecido) virtual, que mostrou os objetivos da pesquisa; a justificativa de sua 

realização; procedimento de coleta de dados; riscos; benefícios e contatos dos pesquisadores; 

• Somente após concordar com o TCLE, o participante teve acesso ao instrumento de 

coleta. Por se tratar de um termo virtual, deu-se a chance de o pesquisado lê-lo atentamente 

antes de aceitar participar da pesquisa, bem como, o poder de retornar o contato para quaisquer 

esclarecimentos; 

• Além disso, o presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética (Número do Parecer: 

3.931.896) em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) de acordo 

com a RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE ABRIL DE 2016 Art. 1º que dispõe sobre as normas 

aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, onde procedimentos metodológicos 

envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações 

identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na 

forma definida nesta resolução. 

 

3.6 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Realizou-se uma análise descritiva exploratória para traçar o perfil da nossa amostra, bem 

como a caracterização da dimensão clínica, como o estado geral de saúde e desordens 

autodeclaradas.  

 

3.6.1 Procedimentos estatísticos 

 

Inicialmente, utilizou-se Estatística Descritiva, com o cálculo de medidas de tendência 

central e dispersão. Posteriormente, utilizaram-se métodos estatísticos como: Análise de 

Regressão Logística e Razão de Chances. Para o desenvolvimento das análises, utilizou-se o 

programa de domínio público R 3.3.2. O objetivo foi avaliar o perfil dos sacerdotes com 

adoecimento mental. 

 

3.6.2 Regressão logística 
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A regressão logística é uma técnica estatística que tem como objetivo produzir a partir 

de um conjunto de observações, um modelo que permita a predição de valores tomados por uma 

variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma série de variáveis explicativas 

contínuas e/ou binárias. As variáveis incluídas no modelo logístico foram selecionadas de 

acordo com o teste t e Qui-quadrado, ou seja, as variáveis que mostraram-se ser estatisticamente 

significantes foram incluídas no modelo. Por último, foram construídos as razões de chances 

ou odds ratio para os mesmos para avalia a relação entre a chance de um paciente exposto 

possuir a condição de interesse, comparada a presença de alteração ou não da circunferência da 

cintura.  

 

3.6.3 Razão de Chances 

 

 A chance (odds) é a probabilidade de um evento ocorrer, dividida pela probabilidade do 

evento não ocorrer. 

 Considerando a probabilidade de sucesso π, a chance de sucesso é definida como: 

(1 )




 =

−

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

  

A razão de chances é definida como o quociente constituído pela chance de um evento 

ocorrer em um grupo e a chance desse mesmo evento ocorrer em outro grupo. A razão de 

chances deve ser igual ou maior que zero. Uma razão de chances igual a um indica que o evento 

em estudo é igualmente provável de ocorrer nos dois grupos. Uma razão de chance maior do 

que um indica que o evento em estudo tem maior chance de ocorrer no primeiro grupo 

(numerador) de estudo e menor que um será o inverso, o evento em estudo tem uma 

probabilidade maior de que ocorrer no segundo grupo (PAULINO; SINGER, 2006). 

 

3.6.4 Razão de chances 

Ω : Chance 

π : Probabilidade de o evento ocorrer 

(1-π) : Probabilidade do evento não ocorrer. 
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No modelo de regressão logístico com o método stepwise (inclusão), o modelo foi 

iniciado com 10 variáveis em relação ao histórico psicológico. Após, cada variável é testada em 

relação a sua contribuição no modelo. Permanecem no modelo final apenas aquelas variáveis 

com valor-p<0.05. Dessa forma, o modelo final com base no algoritmo de inclusão, detectou 

associações estatisticamente significativas com apenas o recebimento de tratamento.  

Segundo Hosmer e Lemeshow, para um adequado ajuste deve-se ter pelo menos um 

(p>0,05), sendo que neste trabalho o valor encontrado para o teste HL foi de 1,000 para 

recebimento de tratamento, indicando um bom ajuste para os modelos. 

As medidas de qualidade geral do modelo o R2 de Cox e Snell e o R2 de Nagelkerque, 

indicam quanto maior o valor encontrado, maior será o poder explicativo do modelo.  O Cox-

Snell R2 tem uma escala que começa em zero, mas não alcança um em seu limite superior. O 

Nagelkerke R2 é similar ao Cox- Snell R2, porém tem uma escala que vai de zero a um. Os 

dados evidenciam que o modelo que os modelo mais bem explicado foi do recebimento de 

tratamento (26%) com a estatística de Nagelkerke R2. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PERFIL DOS SACERDOTES 

 

Sacerdotes das mais diversas cidades do Rio Grande do Norte foram pesquisados acerca 

da avaliação da saúde mental dos mesmos frente as suas próprias percepções do cenário que 

Ө: Razão de chances 

π i j: Probabilidade da i-ésima linha e j-ésima coluna 

EP: Erro Padrão 
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eles se encontram ou poderiam em algum momento ser acometidos. A tabela 2 apresenta o perfil 

desses sujeitos participantes da pesquisa. 

 

Tabela 2- Perfil social dos entrevistados, 2020. 

Variáveis N % 

Faixa etária 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

 

6 

27 

33 

8 

4 

 

8 

35 

42 

10 

5 

Cor da pele 

Branco 

Pardo 

Preto 

 

47 

25 

7 

 

59 

32 

9 

Naturalidade 

Mossoró 

Natal 

São José de Mipibu 

Currais Novos 

Caicó 

Rio de Janeiro 

Fortaleza 

Monte Alegre RN 

Santa Cruz 

Jardim de Seridó 

Afonso Bezerra 

Macau 

São Miguel 

Rio Grande do Norte 

Santo Antônio 

Paus dos Ferros 

Norte Rio Grandece 

Lagoa D´anta/RN 

Antônio Martins 

Poço Branco 

Cerro 

Itapetim/PE 

Recife 

Caraúbas 

Água Nova 
Carnaubais 

Riacho de Santana 

Tacima 

Parelhas 

Martins 

Umarizal 

Vera Cruz 

Itaú 

 

10 

7 

3 

3 

4 

4 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

11 

9 

4 

4 

6 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

1 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Touros 

Severiano Melo 

Nova Cruz 

Paraíba 

Seridó 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Escolaridade 

2º grau 

Ensino Superior  

Pós graduação 

 

1 

57 

21 

 

1,3 

72,1 

26,6 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Os participantes da pesquisa, tem idade entre 40 a 49 anos, 11% são naturais da cidade 

de Mossoró e quanto ao grau de escolaridade tem o ensino superior completo, onde todos foram 

questionados sobre diversos cenários que envolve o seu cotidiano, desde profissionais a pessoal, 

visando entender alguns fatores que podem deixá-los susceptíveis a desordens/transtornos 

psicológicos, levando em consideração que faz parte do cotidiano questões de  auxílio espiritual 

à pessoas com dificuldades, sejam elas psíquicas, financeiras, com questões de mora, entre 

outros. 

A pesquisa buscou também entender sobre o perfil laboral dos padres, mostrado na 

tabela 03, como em qual Arquidiocese / Diocese em que eles estão ligados, quantos anos se 

dedicam ao sacerdócio, se estão ativos ou inativos de suas atividades em alguma paróquia e 

qual a principal atividade desempenhada.  

 

Tabela 3- Perfil Laboral dos Entrevistados 

Variáveis N % 

Arquidiocese / Diocese de atuação 

Arquidiocese de Natal 

Diocese de Mossoró 

Diocese de Caicó 

 

35 

31 

13 

 

44,3 

39,2 

16,5 

Tempo Sacerdotal 

Entre 5 e 10 anos 

Entre 10 e 15 anos 

Entre 15 e 20 anos 

Entre 20 e 25 anos 

Entre 25 e 30 anos 

 

22 

10 

13 

7 

3 

 

27,8 

12,7 

16,5 

8,9 

3,9 
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Mais de 30 anos 3 3,9 

Ativo em suas atividades paroquiais 

Sim 

Não 

 

71 

8 

 

89,9 

10,1 

Atividade Principal 

Padre 

Coordenação 

Outros 

 

71 

5 

3 

 

89,9 

6,3 

3,8 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Conforme identifica-se, a arquidiocese de Natal concentra 44,3% dos participantes do 

questionário, ao passo que a arquidiocese de Mossoró compreende 39,2% destes e a 

arquidiocese de Caicó com 16,5%, a maioria dedica-se a Igreja há entre 5 e 10 anos de serviço. 

89,9% dos religiosos afirmaram que estão realizando seu trabalho em alguma Diocese, ao passo 

que 10,1% dos entrevistados afirmaram que não, que estão em inatividade. Dos estudados que 

estão em plena atividade, 89,9% são ministro religiosos, padres, em atividade principal. 

Através da tabela 4 apresenta-se o comportamento dos respondentes quanto ao histórico 

psicológico. Os resultados indicaram 38% (n=30) apresentaram histórico de 

desordens/transtornos psicológicos, em contrapartida 62% (n=49) não apresentaram histórico 

de desordens. Avaliando o tempo de atividade sacerdotal e os respondentes com histórico de 

desordens/transtornos psicológicos, observou-se que 47% (n=14) declararam histórico 

sacerdotal entre 5 a 15 anos, seguidos de 23% (n=07) entre 1 a 5 anos.  

Quanto ao histórico social 97% (n=29) declararam um histórico social. Além disso, 60% 

(n=18) indicaram hábitos de lazer. Em relação ao recebimento e realizar visitas aos familiares, 

90% (n=27) realizam essa prática, 57% (n=17) realizam alguma atividade física. Por último, 

77% (n=23) recebe ou recebeu algum tratamento. 

 

Tabela 4: Comportamento dos respondentes com ou sem histórico psicológico e psiquiátrico de 

acordo as variáveis (histórico social, hábitos de lazer, recebimento de visitas aos seus familiares, 

realização de atividade física e recebimento de tratamento psicológico). 

Variável 

Histórico psicológico 
Total 

Não Sim 

n (%) n (%) n (%) 

Tempo de atividade sacerdotal    

1 a 5 anos 14 (28,57) 07 (23,33) 21 (26,58) 

Entre 5 a 10 anos 12 (24,49) 10 (33,33) 22 (27,85) 
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Entre 10 a 15 anos 06 (12,24) 04 (13,33) 10  (12,66) 

Entre 15 a 20 anos 10 (20,41) 03 (10,00) 13 (16,46) 

Entre 20 a 25 anos 04 (8,16) 03 (10,00) 07 (8,86) 

Entre 25 a 30 anos 01 (2,04) 02 (6,67) 03 (3,80) 

Mais de 30 anos 02 (4,08) 01 (3,33) 03 (3,80) 

Total 49 

(100,00) 

30 

(100,00) 

79 

(100,00) 

    

Histórico social    

Não 05 (10,20) 01 (3,33) 06 (7,59) 

Sim 44 (89,80) 29 (96,67) 73 (92,41) 

Total 49 

(100,00) 

30 

(100,00) 

79 

(100,00) 

    

Hábitos de lazer    

Não 14 (28,57) 12 (40,00) 26 (32,91) 

Sim 35 (71,43) 18 (60,00) 53 (67,09) 

Total 49 

(100,00) 

30 

(100,00) 

79 

(100,00) 

    

Recebe e realiza visita aos seus familiares    

Não 03 (6,12) 03 (10,00) 06 (7,59) 

Sim 46 (93,88) 27 (90,00) 73 (92,41) 

Total 49 

(100,00) 

30 

(100,00) 

79 (100,00) 

    

Realiza atividade física    

Não 19 (38,78) 13 (43,33) 32 (40,51) 

Sim 30 (61,22) 17 (56,67) 47 (59,49) 

Total 49 

(100,00) 

30 

(100,00) 

79 (100,00) 

    

Recebeu ou recebe tratamento    

Não 34 (69,39) 07 (23,33) 41 (51,90) 

Sim 15 (30,61) 23 (76,67) 38 (48,10) 

Total 49 

(100,00) 

30 

(100,00) 

79 (100,00) 

 

Tabela 5: Comportamento médio dos respondentes com ou sem histórico psicológico e 

psiquiátrico de acordo as variáveis (idade e horas de trabalho por dia) 

Variável 

Histórico psicológico 

Não Sim 

N Média DP n Média DP 

Idade 49 41,47 9,45 30 41,10 8,75 

Horas de trabalho por dia 49 9,10 3,20 30 9,43 2,77 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Tabela 6: Modelo logístico dos respondentes com histórico psicológico, segundo o recebimento 

tratamento. 

Variável Estimativa 
Erro 

padrão 
Valor de Z Valor-p 

Intercepto -1,58 0,41 -3,81 <0,001 

Recebimento 

tratamento 
2,01 0,53 3,78 <0,001 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Tabela 7: Estatística de teste da regressão logística 

Estatística de teste 
Modelo 

Recebimento tratamento 

Hosmer e Lemeshow 1,000 

Cox e Snell R2 0,19 

Nagelkerke R2 0,26 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Evidenciamos que quem possui uma vida social ativa, hábitos de lazer e práticas de 

exercícios físicos estão menos propensas a desenvolverem problemas, assim como Mikkelsen 

et al., (2017) relatou em seu estudo deixando claro que o exercício pode ser utilizado como 

adjuvante no tratamento em quadros de ansiedade e depressão e também como preventivo, ou 

seja, os 13% de indivíduos que possuem algum tipo de desordem, poderiam utilizar habito de 

praticar exercício físico para prevenir o surgimento de enfermidades.  Em 58% dos indivíduos 

que não tem hábitos de lazer tem mais chances de ter desordens ou transtornos psicológicos.  

Para variável tempo de atividade sacerdotal, tem-se como baseline a classificação entre 

1 a 5 anos, dessa forma os indivíduos que estão em atividade sacerdotal entre 1 a 5 anos tem 

1,48 vezes a mais de chance de apresentar desordens que os respondentes que estão em 

atividade acima de 5 anos, corroborando com nosso estudo, Tanure (2014) sugere, de acordo 

com dados de sua pesquisa que a variável tempo de trabalho está diretamente relacionada ao 

estresse. Chan (2000) relata que duas principais fontes de estresse no trabalho é a pressão por 

desempenho e exigências não só sofridas no trabalho diretamente, mas as exigências externas 

em relação a profissionais de outras áreas e também corroborando ao nosso estudo quando 

discorremos sobre as expectativas geradas pela população em relação a atuação, dedicação e 

comportamento dos sacerdotes completando o raciocínio com o estudo de  Proeschold-Bel et 

al., (2013) onde evidencia em seu estudo que servir a Igreja, como ministro, representa risco 

ocupacional para saúde mental. Em relação ao histórico social, os indivíduos que não 

apresentam histórico tem 9,24 mais chances de apresentar doenças psicológicas. Por outro lado, 
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a variável visitas familiares indicou 1% dos respondentes que não recebe visitas podem 

apresentar alguma patologia.  

Quanto ao recebimento de tratamento, observou-se na tabela 8 que os indivíduos que 

não recebem ou não fazem tratamento têm 11,44% mais chances de desenvolver problemas 

psicológicos e isto fica evidente quando vemos relatos em outros estudos como o de Wilson 

(1995) onde informa que a Terapia Cognitivo Comportamental pode reduzir a gravidade de 

pacientes com depressão em estado grave. Por último, as variáveis idade e horas de trabalho 

indicaram quanto maior a idade e horas de trabalho nos indivíduos, há uma chance de 1,05 e 

1,09 de sofrerem de algum problema psicológico. 

 

Tabela 8: Razão de chances do histórico psicológico segundo Tempo de atividade sacerdotal, 

Histórico social, Hábitos de lazer, recebe e realiza visita aos seus familiares, realiza atividade 

física, recebeu ou recebe tratamento, idade e Horas de trabalho por dia. 

Variável 
RC Intervalor de Confiança95% 

 Limite Inferior       Limite Superior       

Tempo de atividade 

sacerdotal 

   

Entre 5 a 10 anos 1,34 0,17 11,02 

Entre 10 a 15 anos 0,30 0,03 2,83 

Entre 15 a 20 anos 1,48 0,08 27,75 

Entre 20 a 25 anos 1,10 0,03 76,00 

Entre 25 a 30 anos 1,03 0,03 5,29 

Mais de 30 anos 0,26 0,00 24,99 

Histórico social (1) 9,24 0,63 334,45 

Recebe e realiza visita 

aos seus familiares(1) 
0,99 0,05 14,47 

Hábitos de lazer(1) 0,42 0,09 1,77 

Realiza atividade 

física(1) 
0,63 

0,15               2,49 

Recebeu ou recebe 

tratamento (1) 
11,44 

3,18 52,45 

Idade 1,05 0,93 1,17 

Horas de trabalho por 

dia 
1,09 0,88 1,34 

RC: Razão de chances 

 

Reinaldo e Santos (2016) afirmam que a religiosidade é utilizada pelas autoridades como 

uma estratégia de saúde mental, ou seja, para os autores, as crenças religiosas são hábitos 

realizados que tem como objetivo o enfrentamento de situações que causem desconforto no dia 

a dia dessas pessoas.  
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4.2 HISTÓRICO MÉDICO 

 

É possível afirmar que nos últimos anos muito tem falado de sintomas que afetam direta 

ou indiretamente o psicológico das pessoas independente de idade, etnia ou crença, e esses 

sinais costumam ser discretos e evoluem gradualmente se não houver uma intervenção correta, 

com isso, a fim de entender quais os problemas que mais acometem os indivíduos que tem como 

atividade principal as ações religiosas e que fazem parte de ambientes de fé (ROCHA; 

ANDRADE, 2016). Primeiramente se tornou necessário obter as informações acerca do 

histórico clínico dos mesmos e nesse histórico, através de perguntas estratégicas foi possível 

conseguir respostas que ajudassem na pesquisa, pois, só com elas seria possível realizar análises 

que influenciassem na identificação das comorbidades mais presentes na vida dessas 

autoridades. 

Diante da assertiva acima, foram questionados os sacerdotes se possuíam alguma doença 

atualmente, conforme aponta o gráfico 3. 

 

Tabela 9: Doenças autodeclaradas 

Variáveis  N % 

Doença instalada atualmente 

Sim 

Não 

 

35 

44 

 

44,3 

55,7 

Doenças mais relatadas 

Diabetes 

Hipertensão 

Problemas Gastrointestinais 

 

5 

9 

5 

 

14,3 

26 

14,3 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Para Rocha et al. (2016), os líderes religiosos costumam definir as doenças sob vários 

aspectos, e entendem que suas origens e suas formas de manifestação são diversas, pois, 

possuem vários tipos de dimensões, essas vão de dimensões orgânicas; espirituais e emocionais, 

ou seja, existem doenças com sinais e sintomas que podem não ser percebidos por eles, mas, 

não deixam de existir. Esse aspecto foi entendido depois que os sacerdotes foram questionados 

sobre transtornos diversos, ou seja, o entendimento deu-se observando as respostas de vários 

questionários. 
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Com isso, as respostas foram 44,3% para sim, eles possuem uma doença, e 55,7% 

afirmam que não possuem nenhuma doença. A porcentagem entre os dois foi equivalente, o que 

pode ser percebido no gráfico, porém, sente-se a necessidade de saber qual patologia acomete 

esses indivíduos, dentre os que possuíam alguma patologia já instalada, relataram como 

principal problema a hipertensão. É sabido que o desenvolvimento de hipertensão parece ser 

influenciado pelo estresse, ansiedade, impulsividade e raiva, segundo Fonseca et al., (2009). 

 

4.3 HISTÓRICO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO  

 

Buscou-se aqui saber qual o histórico psicológico e psiquiátrico dos sujeitos, sendo 

assim a eles foi questionado acerca de quais comorbidades os mesmos são acometidos ou já 

foram. Dentre os dados apontados, sendo estes os mais diversos estão: a ansiedade, o estresse, 

a depressão, a insônia, as ações paroquiais e pastoral (que colocam os sacerdotes em lugar de 

vigilância), o medo de fracassar em algumas atividades, a insegurança, o nervosismo e a 

síndrome de Burnout. Como supracitado, existem diversos cenários apontados pelos sacerdotes 

e que se relacionam a dificuldades que envolvem, sobretudo, o seu quesito psíquico.  

Tendo em vista a necessidade de aprofundar os conhecimentos acerca das 

comorbidades, principalmente no que tange a saúde mental das autoridades religiosas, fez-se a 

eles o questionamento se haviam recebido ou recebem algum tipo de tratamento psicológico: 

 

 

Gráfico 1: Tratamento psicológico  

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

A partir do gráfico 1 pode-se inferir que 51.9%, ou seja, a maioria dos entrevistados não 

fazem uso de nenhum tipo de tratamento psicológico, enquanto 48.1% recorrem a algum 

profissional buscando auxílio. Corroborando e facilitando o entendimento das respostas acima, 

Neto (2019) aborda que não fomos ensinados a cuidar do nosso psíquico e isso é vital, pois 
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realizar a manutenção da saúde mental não é uma escolha e nem fraqueza, é uma necessidade, 

e, segundo o autor, as pessoas ainda têm bastante resistência para procurar a ajuda de um 

profissional e aos que não manifestaram resistência foi perguntado que tipo de abordagem é 

utilizada na terapia:  

 

 

Gráfico 2: Abordagem utilizada na terapia  

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

O gráfico 2 identifica que 31.6% encontram na psicanálise um modo de investigar todos 

os processos mentais que não conseguem ser investigados e identificados em outra modalidade 

a não ser a psicanálise, ela possibilita que o indivíduo, que no caso da pesquisa, seriam as 

autoridades religiosas, consigam entender mais a fundo sobre suas vivências internas e seus 

pensamentos mais profundos e guardados dentro da mente, juntamente com suas vontades, 

emoções e desejos, a psicanálise é uma abordagem que tem como objetivo o tratamento de 

algum tipo de neurose (SILVA, 2019). Já 15.8% utilizam da Terapia Cognitiva 

Comportamental, de acordo com Cizil e Beluco (2019), essa terapia tem como objetivo 

principal tratar os problemas e dificuldades do cotidiano que não necessariamente estão 

relacionados com algum transtorno específico, o modo de abordagem dessa terapia funciona 

tanto para esses transtornos quanto para comportamentos disfuncionais e a maioria, ou seja, 

52.6%, colocou como “outra” a forma de tratamento da qual não houve especificação.  

Outro ponto importante para entender a fundo sobre a saúde mental das autoridades 

religiosas é o atendimento/tratamento psiquiátrico, sendo assim quando perguntado se eles 

utilizavam essa modalidade de atendimento: 
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Gráfico 3: Tratamento psiquiátrico  

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Através do gráfico 3, identifica-se que a maioria (87.3%) respondeu que não, ou seja, 

não passavam por tratamentos psiquiátricos, e a minoria (12.7%) respondeu que sim, vale 

lembrar que o tratamento psiquiátrico consiste em ter um atendimento além do 

farmacoterapêutico, ele enxerga o indivíduo como um todo, pois o sujeito tem um histórico de 

vida amplo tendo em vista que o inconsciente é atemporal, por isso é importante desmitificar 

que o tratamento psiquiátrico é apenas com caráter medicamentoso e não humanizado 

(CARDOZO; MONTEIRO, 2020), e isso pode ser visto nas respostas acerca do tipo de 

tratamento eles recebiam, onde variou entre terapias e abordagem medicamentosa, que é o 

método de abordagem direta do inconsciente. 

 

4.4 DESORDENS / TRANSTORNOS AUTODECLARADOS. 

 

Visando entender quais desordens mais acometem a população estudada, tais como 

estresse, ansiedade, entre outros, buscou-se saber junto aos padres se eles já foram 

diagnosticados com algumas doenças, conforme é apresentado nos tópicos que se seguem. 

 

4.4.1 Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) 
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Gráfico 4: Diagnóstico de Transtorno de Desenvolvimento Intelectual 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

O gráfico 4 infere que de acordo com os sacerdotes investigados, apenas 5,1% dos 

sujeitos tem diagnóstico de transtorno. 55,7% afirmaram que nunca foram sequer avaliados e 

39,2% discorrem que não possuem diagnóstico. “Rastreio precoce, diagnóstico e intervenção 

imediata podem impedir que indivíduos sofram mais danos no cérebro” (KE; LIU, 2015, p.11).  

 

4.4.2 Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade 

 

 

Gráfico 5: Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade autodeclarado 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

O gráfico 5, apresenta que 51,9% dos sacerdotes afirmaram que não possuem a doença 

e 40,5% da população questionada diz que nunca foram avaliados acerca do cenário apresentado 

e, apenas 7,6% afirma possuir o diagnóstico acerca do transtorno de déficit de atenção e/ou 

hiperatividade. Nota-se que existe uma pequena parcela de sujeitos que admite que já terem 

procurado auxílio, já que fica dúbio de entender se aqueles que declaram não possuírem em 

algum momento tenham buscado saber se existe a possibilidade de u-[ 

m diagnóstico como este. 

É devido salientar que diversos adultos possuem sintomas do transtorno abordado 

entretanto desconsideram a necessidade e importância se de procurar auxílio para identificação 
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de um diagnóstico que o auxilie no processo de organização para si e suas necessidades. De 

acordo com o Ministério da saúde (2014, online) 

 

Os adultos costumam ter dificuldade em organizar e planejar atividades do dia a dia, 

principalmente determinar o que é mais importante ou o que fazer primeiro dentre 

várias coisas que tiver para fazer. Estressa-se muito ao assumir diversos 

compromissos e não saber por qual começar. Com medo de não conseguir dar conta 

de tudo acabam deixando trabalhos incompletos ou interrompem o que estão fazendo 

e começam outra atividade, esquecendo-se de voltar ao que começaram anteriormente. 

Sentem grande dificuldade para realizar suas tarefas sozinhos e precisam ser 

lembrados pelos outros, o que pode causar muitos problemas no trabalho, nos estudos 

ou nos relacionamentos com outras pessoas.  

 

Ou seja, situações que ocorrem no dia a dia dos sujeitos podem ser suficientes para 

entender a necessidade de procurar auxílio terapêutico ou medicamentoso para auxiliar na 

melhoria de sua qualidade de vida, evitando a necessidade de afastamento, sobretudo, quando 

o assunto relaciona-se a sua atuação profissional Levando em consideração que 2 milhões de 

brasileiros adultos são acometidos por TDAH, segundo a OMS. 

 

4.4.3 Transtorno Específico de Aprendizagem 

 

Outro transtorno que acomete significativamente os religiosos relaciona-se ao 

Transtorno Específico de Aprendizagem e por esta razão os sacerdotes foram questionados 

sobre o mesmo. 

 

 

Gráfico 6: Transtorno Específico de Aprendizagem autodeclarado 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Percebe-se, através do gráfico 6 que 63,3% dos sujeitos afirmam que não possuem o 

Transtorno Específico de Aprendizagem ao passo que 26,6% discorrem que nunca foram 

avaliados sobre a questão. Dessa forma, apenas 10,1% dos sujeitos afirmam deter do transtorno, 

não deixando evidente se os que nunca foram avaliados possuem ou não o mesmo. 
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Diante as mais diversas manifestações do transtorno, estão “os contratempos da escrita 

e leitura podem vim acompanhados por outros distúrbios como problemas de reconhecimento 

das palavras, inversão de letras, prejuízo na memória imediata e operacional, disfunção quanto 

à organização, desorientação espacial e temporal” (GONÇALVES et al., 2014, p.04). 

Compreende-se assim que os que afirmaram deter de problemáticas com relação a esses 

transtornos podem sentir dificuldades em perda de memória ou confusão momentânea, 

evitando, por exemplo, que um padre não consiga prosseguir com suas oratórias nas missas 

semanais, causando não apenas desconforto como também estresse. 

 

4.4.4 Transtorno de Ansiedade 

 

Gráfico 7: Transtorno de Ansiedade 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

29% dos participantes da pesquisa, conforme apresenta o gráfico 7, afirmam ter o 

diagnóstico de transtornos de ansiedade, um número muito alto comparando com dados da 

OMS que relata que 9,3% da população brasileira discorrem de problemas de ansiedade. 

Segundo Xavier (2001) o grau de ansiedade associa-se a menor satisfação a vida e a pior padrão 

de qualidade de vida. De acordo com o autor o transtorno de ansiedade como ocasionar perda 

de sono, o que faz-se entender o motivo pelo qual a maioria dos entrevistados afirmam dormir 

poucas horas por noite. 

No estudo de Costa et al. (2019), foi verificado alta prevalência de transtorno de 

ansiedade na população investigada. Barros (2020) salienta que o sentimento frequente de 

tristeza/depressão atingiu 40% dos adultos brasileiros, e a frequente sensação de ansiedade e 

nervosismo foi reportada por mais de 50% dos sujeitos pesquisados. 

 

4.4.5 Transtorno bipolar e relacionados  
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Gráfico 8: Transtorno bipolar e relacionados autodeclarado  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

No gráfico 8 identifica-se que 73,4% desses sujeitos afirmam que não possuem 

diagnóstico, e 22,8% discorrem que nunca foram avaliados, sendo, portanto, apenas 3,8% dos 

indivíduos diagnosticados acerca de transtornos psicóticos ou mesmo espectro da esquizofrenia. 

Diz Rodrigues (2012, p.18) que “conforme o DSM-5, a avaliação para diagnosticar um 

indivíduo com esquizofrenia segue uma ordem de sintomas que deve ser apresentado em 

determinado período de tempo. Esses sintomas são: delírios; alucinações; discurso 

desorganizado, entre outros”. 

 

4.4.6 Transtornos Depressivos 

 

 

Gráfico 9: Transtorno de depressão autodeclarado  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Os dados apresentados no gráfico 9 apontam que 11,4% dos sujeitos já possuem 

diagnósticos de transtornos depressivos, o que já revela um número expressivo se comparado 

aos demais que não passavam de 4% com relação a positividade de diagnósticos devidamente 

ocorridos. Ainda vale ressaltar que 68,4% dos sujeitos não possuem o diagnóstico e 20,3% 

afirmam que nunca foram avaliados. 
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Compreendendo essas respostas, é válido salientar que de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), “o Brasil é o segundo com maior número de depressivos nas 

Américas, com 5,8% da população, ficando atrás somente dos Estados Unidos, com 5,9% de 

depressivos. A doença afeta 4,4% da população mundial. Ainda é o país com maior prevalência 

de ansiedade mundial com 9,3%” (LABOISSIÈRE, 2017, online). 

 

4.4.7 Transtorno Dissociativo 

 

O gráfico 10 apresenta que 16,7% possuem transtorno dissociativo de identidade e a 

mesma porcentagem aponta transtorno dissociativo de despersonalização ou mesmo 

desrealização. Compreende-se que o medo de não conseguir realizar as tarefas que a eles são 

impostas em algum momento passam a compreender a desrealização de sua própria 

personalidade e de suas atividades. Vale salientar que estes transtornos levam a dificuldades 

com a alimentação, com o sono (insônia) e também com síndromes, conforme mostra o gráfico.  

 

Gráfico 10: Especificações de Transtorno Dissociativo autodeclarado   

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com o estudo de Faria (2016, p.61) “20% dos casos de TDI resistem à 

identificação do distúrbio; 50% sofrem períodos de quiescência dos sintomas que duram, por 

vezes, um ano ou mais; apenas 6% exibem sintomas da desordem”. Dessa forma, vale salientar 

a importância de identificar distúrbios como Transtorno Dissociativo auto declarado. 

 

4.4.8 Síndrome de Burnout 
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Gráfico 11: Síndrome de Burnout autodeclarado 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Sendo esta uma das síndromes conhecida, por ser um distúrbio psíquico causado por 

exaustão excessiva, percebe-se através do gráfico 11 que 8,9% assumem ser acometidos pela 

mesma. Neste viés, vale ressaltar que: 

 

A síndrome de Burnout pode ser compreendida em três dimensões: a exaustão 

emocional, caracterizada pelo sentimento de esgotamento emotivo, diminuição da 

eficiência e insatisfação dos trabalhadores; a despersonalização, com a ausência de 

sensibilidade emocional e a frieza perante a equipe; e a redução da realização 

profissional, que ocorre uma baixa na sensação de eficiência em referência sua 

ocupação (GOES, 2015, p.03). 

 

A exaustão da efetivação de um trabalho, que traduz excesso de informações assim 

como também pouco descanso permite que os sujeitos sejam acometidos por estas 

problemáticas, o que consequentemente ocasiona pouco acesso a continuação em suas 

atividades rotineiras, que tendem a levar prazer aos sujeitos. 

Vale ressaltar que este cenário tem dificultado a atuação dos sacerdotes assim como 

também a sua permanência na condição religiosa, sendo que sem sua condição psíquica 

restaurada não se torna possível a permanência dos mesmos em seus cargos, pois sua atuação 

exige confiança, sobretudo, quando relacionada ao cuidado com seus fiéis. Sabe-se que ao 

compreender essas informações os sacerdotes se tornam ainda mais deprimidos e resistentes a 

seus diagnósticos, por saberem as posteriores consequências.  

No estudo de Visker et al., (2017) foi afirmado que as práticas como orações mais 

frequentes e busca da ajuda divina são meios encontrados pelos sacerdotes para minimizar os 

problemas como a Síndrome de Burnout. De acordo ainda com os autores os sacerdotes usavam 

o planejamento e a Reinterpretação positiva de crescimento para melhorar os sintomas do 

Burnout. 
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Como não existem muitos estudos que retratam a exaustão dos sacerdotes e o 

consequente cometimento da Síndrome de Burnout, buscou-se ressaltar outro cenário 

profissional que discorre mais incisivamente sobre o assunto. No caso em questão, trata-se do 

estudo de Restauri et al. (2020), pois neste é enfatizado sobre os profissionais de saúde, já que 

esses constantemente são expostos a situações traumáticas. Isto porque as altas taxas de 

esgotamento médico inicial podem exacerbar o estresse traumático agudo imposto por 

situações, por exemplo, como a pandemia do COVID-19, aumentando o risco de danos à saúde 

mental. Os autores discorrem que além das pandemias, os desastres naturais também estão 

associados a aumentos significativos nos transtornos mentais entre os prestadores de cuidados 

de saúde. É importante saber que entre as consequências desse esgotamento estão os erros 

médicos, o abuso no uso de substâncias, a depressão, a falta de relação com os demais a sua 

volta, o que permite insatisfação de seus pacientes, e também o suicídio.  

 

4.4.9 Transtornos do sono-vigília 

 

Gráfico 12: Transtorno de sono-vigília autodeclarado 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

O gráfico 12 apresenta que os sujeitos pesquisados 44,3% deles declaram não possuírem 

o transtorno apontado, sendo que apenas 15,2% dos mesmos compreendem essa dificuldade. Já 

27,8% dizem que nunca foram avaliados acerca do transtorno, entretanto, como supracitado, os 

dados de não possuo ou nunca fui avaliado se confundem por não deixar claro" se os indivíduos 

já buscaram esse diagnóstico. 

Müller e Guimarães (2007, p.526) discorrem que as consequências desta problemática 

direciona-se a três níveis de interferência na qualidade de vida de um sujeito, estando o primeiro 

associado a “alterações fisiológicas como cansaço, fadiga, falhas de memória, dificuldade de 

atenção e de concentração, hipersensibilidade para sons e luz, taquicardia e alteração do 

humor”. O segundo nível enfatiza “absenteísmo no trabalho, aumento de riscos de acidentes, 

problemas de relacionamento e cochilo ao volante” o terceiro compreende a “perda do emprego, 
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sequelas de acidentes, rompimento de relações, surgimento e agravamento de problemas de 

saúde”. 

Identifica-se que cada transtorno interliga ao outro, de certa forma, permitindo que os 

sujeitos se encontrem em uma situação de comprometimento com sua qualidade de vida assim 

como também relacionado a quesitos de trabalho e sobrevida, o que os faz isolarem-se de 

atividades comuns de seu dia a dia.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

Nota-se que os transtornos psíquicos estão presentes em todo cenário mundial, ou seja, 

acometendo qualquer indivíduo, independente de classe social, etnia, cor ou mesmo escolha 

religiosa. Por esta razão a pesquisa apresenta como os sacerdotes têm sido acometidos por 

transtornos como síndrome de Burnout ou mesmo depressão, entre outros, mesmo estes sendo 

ligados a fé em sua totalidade, já que a mesma sempre foi uma questão discutida como possível 

causa das doenças psíquicas, a falta de “contato com Deus”. Essa questão é importante de ser 

trabalhada porque são muitos os sujeitos que afirmam que os problemas psicológicos surgem 

apenas em pessoas que se encontram distantes de alguma fé religiosa, ou seja, o texto apresenta 

que essa realidade é inequívoca. 

Depois de aplicado o questionário junto a diversos sacerdotes ficou claro que essa 

realidade os incomoda incessantemente, sobretudo, por acharem que estando diretamente 

ligados a fé, como supracitado, estariam imunes a essas dificuldades. O texto esclarece que 

apesar do assunto ainda ser entendido como um tabu, os sacerdotes que são reconhecidos em 

rede nacional por serem acometidos depressão, ansiedade ou outras questões psíquicas tem feito 

com que o assunto seja cada dia mais discutido e consequentemente enfrentado por aqueles que 

realmente precisam. 

 Percebeu-se que os sacerdotes levam os sentimentos que deveriam ser solucionados 

precocemente ao extremo da exaustão, minimizando as dificuldades de continuarem em suas 

atividades mesmo diante a possibilidade de um tratamento psicológico. Compreende-se que é 

necessário que haja mais discussão sobre o cenário, evitando que transtornos mais complexos 

surjam e dificultem o crescimento pessoal e profissional dos sujeitos. 

Por fim, percebe-se que os objetivos do estudo foram atendidos, já que o texto apresenta 

diversos aspectos da saúde mental em autoridades religiosas, discorre sobre o perfil da saúde 

mental dessas autoridades e apresenta as susceptibilidades a transtornos psiquiátricos em 

autoridades religiosas. 
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Para os próximos estudos, ressalta-se a importância de submeter o questionário através 

de outros meios de comunicação, para os entrevistados, e não apenas em um como deu-se nesta 

vigente. Compreende-se que os meios eletrônicos podem auxiliar nesse processo, permitindo 

que uma amostra maior se apresente na pesquisa e assim seja possível mensurar mais 

efusivamente os dados buscados.  
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ANEXO 1: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO 2: DECLARAÇÃO 
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ANEXO 3: DECLARAÇÃO DE USO ESPECÍFICO DO MATERIAL E DE TORNAR 

PÚBLICO OS RESULTADOS 
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ANEXO 4: CARTA DE ANUÊCIA 
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ANEXO 5: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Questionário de cuidados com a saúde mental 

 

Gostaríamos da sua participação neste estudo. Para isto o convidamos Vossa Reverendíssima 

a responder algumas questões. Sua participação é muito importante, pois possibilita avaliar e 

cuidar da vossa saúde mental. 

 

ETAPA 1: 

 

1. IDENTIFICAÇÃO AUTODECLARADA 

 

Idade:  

20 anos a 39 anos (  ) 

40 anos a 59 anos (  ) 

Acima de 60 anos  (  ) 

 

Cor da pele:  

Branco (  ) 

Preto (  ) 

Pardo (  ) 

 

Naturalidade:  

Nacionalidade: 

Escolaridade: 

 

1.2 HISTÓRICO LABORAL 

- Local de atuação: 

(  )Arquidiocese de Natal (  )Diocese de Mossoró  (  )Diocese de Caicó 

 

- Tempo de atividade sacerdotal:(   ) anos (   ) meses 

 

- Encontra-se ativo em atividades de alguma paróquia(  ) sim   (  ) não 

 

- Se inativo ou afastado ATUALMENTE, qual o motivo da inatividade ou afastamento? 

(   ) Saúde   (   ) Capacitação    (   ) outro  

 

 

- Qual atividade ou papel principal você desempenha atualmente? 

(   ) Padre (   ) Coordenação  (   ) outro  

 

- Quantas horas de trabalho por dia?  _____ 

 

- Quantas horas você dorme por dia?____.  

 

 

1.3 HISTÓRICO MÉDICO 
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- Em qual ano fez o último check-up sobre o estado e saúde?_________  

 

- Foi hospitalizado neste último ano?           

(  ) SIM (  ) NÃO. Em caso afirmativo, Qual o motivo? __________________ 

 

 

- Você tem alguma doença atual?(  ) SIM (  )NÃO. Em caso afirmativo, especifique: 

__________________ 

 

- Como avalia seu estado de saúde atual? (  )ótimo (  )bom (  )regular (  )ruim 

 

1.4 HISTÓRICO SOCIAL 

 

- Vida Social: (  )SIM (  )NÃO 

- Hábitos de lazer: (  )SIM (  )NÃO 

- Recebe/Realiza Visita aos seus familiares: (  )SIM (  )NÃO 

- Realiza Atividade Física: (  )SIM (  )NÃO 

 

 

1.5 HISTÓRICO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO 

- Você já foi prejudicado por algum problema de depressão, ansiedade ou estresse?  

(  ) SIM (  ) NÃO Em caso afirmativo, especifique: __________________. 

 

- Você já recebeu ou recebe tratamento psicológico? (  ) SIM (  ) NÃO.  

Em caso afirmativo, especifique a abordagem utilizada pelo profissional:  

(   ) Psicanálise 

(   ) Terapia cognitiva comportamental (TCC) 

(   ) outra 

 

- Você já recebeu ou recebe tratamento psiquiátrico?  

(  ) SIM (  ) NÃO Em caso afirmativo, especifique: __________________. 

 

 

ETAPA 2: 

 

2. AVALIAÇÃO DA SAÚDE MENTAL  

 

2.1 TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO 

 

Deficiências Intelectuais (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual). 

Com início no período do desenvolvimento, inclui déficits funcionais, intelectuais e 

adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático que limitam o funcionamento em uma 

ou mais atividades diárias, como comunicação, participação social e vida independente, e em 

múltiplos ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade. Marque 

uma opção abaixo relacionado a sua saúde. 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo. 

(  ) Sim, possuo. Qual? 

(  ) Leve     (  ) Moderada     (  ) Grave 
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- Transtornos da Comunicação: dificuldade na linguagem escrita, em participação social, 

atraso na linguagem, gagueira, ou outra característica. 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo  

(  ) Sim, possuo.  

. 

 

- Transtorno do Espectro Autista: déficits persistentes na comunicação social em múltiplos 

contextos, como: socioemocionais, em comportamentos comunicativos e no desenvolvimento. 

Padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesse ou atividade. 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo. 

(  ) Sim, possuo. 

 

 

- Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: padrão persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento e no desenvolvimento. 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo. 

(  ) Sim, possuo. 

(  ) Combinada 

(  ) Desatenta 

(  ) Hiperativa/Impulsiva 

(  ) Outro 

- Transtorno Específico da Aprendizagem: dificuldades na aprendizagem e no uso de 

habilidades acadêmicas com prejuízos e interferências significativas na leitura, na expressão 

escrita ou na matemática. 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo. 

(  ) Sim, possuo.Qual? 

(  ) Leve     (  ) Moderada   (  ) Grave 

 

- Transtornos Motores: déficit ao executar atividades motoras (p.ex., pegar um objeto, usar 

tesouras, escrever a mão, andar de bicicleta), repetição (balançar-se) ou com autolesão 

(moder-se, golpear-se). 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo. 

(  ) Sim, possuo 

  

 

2.2 ESPECTRO DA ESQUIZOFRENIA E OUTROS TRANSTORNOS PSICÓTICOS: 

definidos por anormalidades em um ou mais dos seguintes domínios: delírios (crença fixa) 

alucinações (percepção sem estímulo externo), pensamento desorganizado, comportamento 

motor grosseiramente desorganizado ou anormal (incluindo catatonia) e sintomas negativos 

(ex. pouca fala, baixo interesse em interação social) 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo. 

(  ) Sim, possuo.  
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2.3 TRANSTORNO BIPOLAR E  RELACIONADOS: indivíduos cujos sintomas 

apresentam episódios maníacos e episódios depressivos  

maiores durante o curso de suas vidas.  

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo. 

(  ) Sim, possuo. 

 

 

2.4 TRANSTORNOS DEPRESSIVOS: presença comum do humor triste, vazio ou irritável, 

acompanhado de outras alterações somáticas e cognitivas com diferentes durações, momentos 

e origens. 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo. 

(  ) Sim, possuo.  

 

2.5 TRANSTORNOS DE ANSIEDADE: compartilham medo (resposta emocional a 

ameaça) e ansiedade (antecipação de ameaça futura) excessivos, além de perturbações 

comportamentais. 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo.  

 

2.6 TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO (TOC) E RELACIONADOS: 

relacionados à presença de obsessões e/ou compulsões.  

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo.  

 

2.7  TRANSTORNOS RELACIONADOS A TRAUMA E A ESTRESSORES 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo. 

 

2.8 TRANSTORNOS DISSOCIATIVOS: caracterizados por perturbação e/ou 

descontinuidade da integração normal de consciência, memória, identidade, emoção, 

percepção, representação corporal, controle motor e comportamento  

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo. Qual? 

(  ) Transtorno Dissociativo de Identidade 

(  ) Amnésia Dissociativa 

(  ) Transtorno Dissociativo de Despersonalização/Desrealização 

(  ) Outro 

 

2.9 TRANSTORNO DE SINTOMAS SOMÁTICOS E RELACIONADOS  

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo. Qual? 

(  ) Transtorno de Ansiedade de Doença 

(  ) Transtorno Conversivo 
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2.10 TRANSTORNOS ALIMENTARES  

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo.  

 

2.11 TRANSTORNOS DA ELIMINAÇÃO  

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo. Qual? 

(  ) Enurese (Incotinência urinária) 

(  ) Encoprese (Defecação em momento e/ou local inapropriado) 

(  ) Outro 

 

2.12 TRANSTORNOS DO SONO-VIGÍLIA  

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo. Qual? 

(  ) Transtorno de Insônia 

(  ) Transtorno de Hipersonolência 

(  )Transtornos do Sono Relacionados à Respiração 

(  ) Apneia e Hipopneia  (  )  Hipoventilação Relacionada ao Sono 

(  ) Outro  

 

2.13 TRANSTORNOS DISRUPTIVOS, DO CONTROLE DE IMPULSOS E DA 

CONDUTA 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não Possuo. 

(  ) Sim, possuo. Qual? 

(  ) Transtorno de Oposição Desafiante 

(  ) Transtorno Explosivo Intermitente 

(  ) Transtorno e Conduta  

(  )Transtorno da Personalidade Antissocial 

(  ) Piromania (episódios de provocação proposital de incêndios) 

(  ) Cleptomania (falha recorrente em resistir aos impulsos de furtar itens) 

(  ) Outro 

 

 

2.14 TRANSTORNOS RELACIONADOS A SUBSTÂNCIAS E ADITIVOS 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não Possuo 

(  ) Sim, possuo. Qual? 

(  )Transtornos Relacionados ao Álcool 

(  ) Transtornos Relacionados à Cafeína 

(  ) Transtornos Relacionados a Sedativos, Hipnóticos ou Ansiolíticos 

(  ) Transtornos Relacionados ao Tabaco 

(  ) Outro 

 

2.15 TRANSTORNOS NEUROCOGNITIVOS (TNC) 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 
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(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo. Qual? 

(  ) Delirium (perturbação da atenção e cognição) 

(  ) Ligado a doença de Alzheimer 

(  ) Ligado a doença de Parkinson 

(  ) Ligado a doença de Huntington 

(  ) Outro 

 

2.16 TRANSTORNOS DA PERSONALIDADE 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo 

 

2.17 EPILEPSIA 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo 

 

2.18. TRANSTORNO CONVULSIVO 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo 

 

2.19 ESCLEROSE MÚLTIPLA 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo 

 

2.20. SINDROME DE BURNOUT   

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo 

 

 

2.21. POSSUI ALGUM TIPO DE DEMÊNCIA? 

(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não possuo 

(  ) Sim, possuo. Qual? 

(  ) Demência do tipo Alzheimer 

(  ) Demência Vascular 

(  ) Demência com corpos de Lewy (DCL) 

(  ) Demência induzida por substância 

(  ) Outra 

 

 

2.22 Se possui outro transtorno ou alteração neurológica não citado aqui anteriormente, favor 

especificar__________________________________________. 

 

2.3 Desenvolveu algum transtorno de ansiedade relacionado ao período de distanciamento / 

isolamento social durante a pandemia do COVID-19? 
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(  ) Não fui avaliado sobre isso. 

(  ) Não.  

(  ) Sim. Qual?  

 

2.3.1 Foi infectado pelo coronavírus? 

(  ) Não. 

(  ) Sim. 

Em caso afirmativo, especifique: 

(  ) Assintomático 

(  ) Sintomático 

 

2.4 Algum familiar faleceu após contrair o vírus? 

(  ) Não. 

(  ) Sim. 

 

ETAPA 3: 

 

3 HISTÓRICO FARMACOLÓGICO 

 

- Utiliza algum medicamento, ATUALMENTE? (  )SIM (  )NÃO. 

Em caso afirmativo, descreva na tabela abaixo: 

 

Nome Tempo que usa Posologia (horários) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para Vossa Reverendíssima participar da pesquisa “Avaliação da 

Saúde mental de sacerdotes” coordenada pelo Prof. Dr. Fausto Pierdoná Guzen e que segue as 

recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, Vossa Reverendíssima será submetida a uma entrevista 

na qual será realizado 01 questionário sociodemográfico, questões fundamentais para a 

avaliação de memória, depressão e da capacidade das atividades cotidianas. A responsabilidade 

de aplicação será de Isabeline Maria de Góis Mendes Oliveira e Ricardo dos Santos Cirilo, 

alunos do Mestrado em Saúde e Sociedade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

O questionário será aplicado de forma virtual para todos os sacerdotes, elaborado pelo 

aplicativo de gerenciamento de pesquisas Google Forms. A entrevista se realizará através de 

envio de link pelo aplicativo de rede social WhatsApp, de forma a preservar o pesquisado após 

consentimento deste. O material coletado será codificado em banco de dados virtual do Excel, 

sob guarda do professor Dr. Fausto Pierdoná Guzen, onde somente o pesquisador responsável 

terá acesso, através de senha pessoal e única. As informações serão organizadas em banco de 

dados em programa estatístico (SPSS versão 2.0) e analisadas a partir de técnicas de estatística 

descritiva e inferencial.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral identificar e analisar possíveis patologias 

psicológicas em autoridades religiosas da Arquidiocese de Natal, Diocese de Caicó e Diocese 

de Mossoró, assim como os possíveis tratamentos farmacológicos utilizados.  

E tem como objetivos específicos: 

• Descrever o perfil da saúde mental de autoridades religiosas;  

• Investigar os sinais e sintomas de transtornos psicológicos em autoridades religiosas; 

• Analisar a susceptibilidade aos transtornos psiquiátricos em autoridades religiosas; 

• Identificar os medicamentos utilizados pelas autoridades religiosas e relacionar aqueles 

destinados à saúde mental. 

Os benefícios advindos desta pesquisa sustentam-se na possibilidade de melhorar a 

assistência a autoridades religiosas. Sendo assim, tornando-se conhecedores dos sinais e 

sintomas de transtornos psicológicos e poderemos posteriormente desenvolver ações de saúde 
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voltados para a melhoria à assistência aos alvos do estudo, além de contribuir com a qualidade 

de vida deles, e auxiliar o trabalho dos profissionais de saúde e dos cuidadores, prevenindo 

agravos e outras comorbidades.  

Os possíveis riscos mínimos que o participante da pesquisa poderá ser exposto são de 

ordem emocional e moral, onde o pesquisado poderá sentir-se constrangido e/ou incomodado 

em responder os questionários propostos pela pesquisa. Esses riscos serão minimizados 

mediante a garantia do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, na qual não será 

preciso registrar o nome do participante, os dados serão codificados e o participante terá o 

direito de recusar-se a participar de etapas da pesquisa que causarem constrangimento de 

qualquer natureza, podendo, inclusive, interromper a sua participação a qualquer momento.  

Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas os pesquisadores 

Isabeline Maria de Góis Mendes Oliveira e Ricardo dos Santos Cirilo enviarão o questionário 

e somente os mesmos e o pesquisador orientador (Fausto Pierdoná Guzen) poderão manusear e 

guardar os dados dos questionários.  

O sigilo das informações também será mantido por ocasião da publicação dos 

resultados, visto que não será divulgado nenhum dado que identifique o participante. 

É garantido que o participante se sinta à vontade para responder aos questionários, da 

pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM, pendrive e 

em caixa arquivo, guardados em armário com chave sob guarda do professor Dr. Fausto 

Pierdoná Guzen, na sala do laboratório de neurologia experimental no prédio da FACS 

localizado na Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, Mossoró-RN, onde somente 

o pesquisador responsável terá acesso por no mínimo cinco anos, a fim de garantir a 

confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o responsável. 

Você ficará com acesso deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador orientador e / ou pesquisadores 

responsáveis. Contato disponível ao final deste termo. Dúvidas a respeito da ética desta 

pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - localizado 

na Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, Mossoró-RN, e-mail: cep@uern.br . 

A sua participação é voluntária, nada lhe será cobrado. Se houver gasto de qualquer 

natureza, em virtude da sua participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 

466/12 II.7) – cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 

compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, 

mailto:cep@uern.br
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quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a responsabilidade dos 

pesquisadores responsáveis Isabeline Maria de Góis Mendes Oliveira e Ricardo dos Santos 

Cirilo. 

Não pagaremos nenhuma gratificação por sua participação. Os dados coletados farão 

parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados em revistas 

nacionais ou internacionais, sendo também divulgados para a instituição e pessoas 

participantes, respeitando os créditos autorais. 

O pesquisador estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo 

de desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço antecipadamente sua 

atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “Avaliação da Saúde mental de sacerdotes”. 

Declaro, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da 

pesquisa, aos procedimentos da pesquisa e dos possíveis riscos que possam advir de tal 

participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a 

pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha 

desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, 

a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados 

referentes à minha identificação. 

 

 

Assinatura do Pesquisador 

 

________________________________________________________                                                      

Assinatura do Participante / Responsável Legal* 

*Por medidas de segurança atuais, em ocasião da pandemia de COVID-19, a assinatura do 

participante se dará de forma on-line, pelo aceite em responder a pesquisa e, consequentemente, 

envio do questionário preenchido. 
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Mossoró RN, 19/07/2020. 

 

 

Isabeline Maria de Góis Mendes Oliveira - Aluna-pesquisadora. Aluna do curso de Mestrado 

em Saúde e Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Secretaria situada no Prédio da 

Faculdade de Ciências da Saúde - FACS / UERN (Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, 

Aeroporto, CEP: 59607-360, Mossoró-RN). Tel. (84) 988698302. E-mail: 

isabelinemendes@gmail.com 

Ricardo dos Santos Cirilo - Aluno-pesquisador. Aluno do curso de Mestrado em Saúde e 

Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Secretaria situada no Prédio da Faculdade de Ciências 

da Saúde - FACS / UERN (Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, CEP: 59607-

360, Mossoró-RN). Tel. (84) 987016499. E- mail:  ricardo_cirilo@hotmail.com  

Professor Fausto Pierdoná Guzen – Orientador da Pesquisa - Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN- Faculdade de Ciências da Saúde – FACS, no endereço Rua Atirador 

Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, CEP: 59607-360. Tel. 3315- 2248. E-mail: 

faustoguzen@uern.br 

Comitê de Ética em Pesquisa - UERN. Situado no Prédio da Faculdade de Ciências da 

Saúde - FACS / UERN (Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, CEP: 59607-360, 

Mossoró-RN. Tel: (84) 3312-7032. E-mail: cep@uern.br 
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