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RESUMO 

 

O elevado estresse sentido pelos profissionais dos mais diversos ramos tem ocasionado o 

consumo excessivo de medicamentos. O problema se agrava porque o uso desses nem sempre 

acontece através do devido direcionamento de um profissional, e isso ocorre por inúmeras 

razões. Vale salientar que a escolha para essa busca por cura, de diversos transtornos, onde se 

incluem os alimentícios, psicológicos ou mesmo alcoólicos acontece pelo medo exagerado do 

que as pessoas a sua volta vão entender acerca das comorbidades que o sujeito sente. Na 

pesquisa em questão, direcionada a sacerdotes do Estado do Rio Grande do Norte, percebe-se 

que esse medo se relaciona ao fato dos profissionais serem homens de fé, e que por muito 

tempo pregaram que os problemas psicológicos, por exemplo, surgiam, sobretudo, pela falta 

de Deus em suas vidas. Cabe saber, que a pesquisa busca, como objetivo geral, avaliar 

aspectos da saúde mental em autoridades religiosas e o uso de medicamentos junto aos 

mesmos. Sendo assim, no decorrer do estudo, evidenciou-se junto aos sacerdotes que possuem 

uma faixa etária de 40 a 49 anos idade que seus transtornos ocasionaram Hipertensão em 26% 

desses sujeitos e Problemas gástricos em 22% dos mesmos. Com relação ao que ocasiona 

esses problemas, viu-se que se relacionam a poucas horas de sono e elevadas horas de 

trabalho, em tempo demasiado, sendo que 16,5% afirmam atuar entre 15 a 20 anos e 12,7% 

afirmam que trabalham de 10 e 15 anos. Esse processo ocasionou no uso excessivo de 

medicamentos, sendo que dois sobressaem-se: o Glifage com 22,86% dos sujeitos o 

consumindo, e Losartana potássica + hidroclorotiazida com 20% fazendo uso e que 

confirmam o direcionamento a problemas maiores, futuramente.  Por fim, percebe-se a 

necessidades desses indivíduos desassociarem sua melhora apenas a sua ligação com a fé o 

consumo de medicamentos sem prescrição, sendo que ambos são importantes, porém com 

devido direcionamento profissional, que até então era inexistente. 

 

Palavras-chave: Avaliação da saúde. Medicamentos. Saúde mental. Sacerdotes.  
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ABSTRACT 

 

The high stress experienced by professionals from the most diverse branches has caused the 

excessive consumption of medicines. The problem is aggravated because the use of these does 

not always happen through the proper guidance of a professional, and this occurs for several 

reasons. It is worth mentioning that the choice for this search for a cure, of several disorders, 

including food, psychological or even alcoholic, happens due to the exaggerated fear of what 

the people around him will understand about the comorbidities that the subject feels. In the 

research in question, aimed at priests in the state of Rio Grande do Norte, it is clear that this 

fear is related to the fact that the professionals are men of faith, and that for a long time they 

preached that psychological problems, for example, arose, above all, for the lack of God in 

their lives. It should be noted that the research seeks, as a general objective, to evaluate 

aspects of mental health in religious authorities and the use of medicines with them. Thus, 

during the course of the study, it was evident from the priests who have an age range of 40 to 

49 years old that their disorders caused Hypertension in 26% of these subjects and Gastric 

problems in 22% of them. With regard to what causes these problems, it was seen that they 

are related to a few hours of sleep and high hours of work, in too much time, with 16.5% 

saying they work between 15 and 20 years and 12.7% say that work for 10 and 15 years. This 

process resulted in the excessive use of medications, two of which stand out: the Glyphage 

with 22.86% of the subjects consuming it and Losartan of potassium + hydrochlorothiazide 

with 20% using it and which confirm the direction to bigger problems, in the future. Finally, it 

is perceived the needs of these individuals to disassociate their improvement, only their 

connection with faith, the consumption of non-prescription drugs, both of which are 

important, but with due professional guidance, which until then was non-existent. 

 

Keywords: Health Report. Medicines. Mental Health. Priests.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Religião consiste em um ou mais sistemas de crenças, os quais determinam o modo de 

relação de grupos sociais, utilizando-se de narrativas históricas, símbolos ou tradições, 

buscando sentido para a vida e explicitando a origem do universo (RIBEIRO e MINAYO, 

2014). Cada crença é representada por membros hierarquizados, onde cada qual tem suas 

próprias funções e reponsabilidades na realização dos cultos. A religiosidade, comumente 

confundida com religião, diz respeito a um estilo de vida baseado em dogmas religiosos. Ou 

seja, consiste na crença e prática de uma determinada religião. Leite e Seminotti (2013) 

afirmam que religiosidade é um sistema de adoração e doutrina específica partilhada com um 

grupo. 

Ambas são comumente ligadas e até mesmo confundidas com espiritualidade, no 

entanto, divergem em significado. Espiritualidade é uma busca pessoal para entender questões 

relacionadas à vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente que 

podem ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades 

religiosas (LUCCHETTI et al., 2011).  

Em suma, Boff (2006) apud Oliveira e Junges (2012, p. 470) exemplificam religião e 

espiritualidade como uma experiência religiosa que transcende a existência humana. 

Conforme os autores é uma válvula de escape para a vida em si, qual possibilita que os 

sujeitos superem as dificuldades da vida, onde incluem-se as doenças. 

É comum a crença de que religiosos possuem melhor saúde mental, pois lidam mais 

facilmente com dificuldades, e tem um estilo de vida mais tranquilo e regrado. Mueller et al. 

(2001) apud Santos (2014) afirma que o envolvimento religioso e a espiritualidade estão 

associados com melhores índices de saúde, incluindo maior longevidade, habilidades de 

manejo e qualidade de vida, assim como menor ansiedade, depressão e suicídio. É possível 

encontrar na literatura inúmeros estudos relacionados a importância da religiosidade e 

espiritualidade para a cura de doenças psicológicas.  

No entanto, a saúde mental é mais do que a ausência de doença mental, trata-se de um 

estado de completo bem-estar, que diz respeito à nossa capacidade de aproveitar a vida e lidar 

com os desafios que enfrentamos (DORÉ e CARON, 2017). Todo e qualquer indivíduo está 

propício a desenvolver transtornos mentais, até mesmo os que mantem um estilo de vida 

espiritual ativo, como é o caso de entidades religiosas, que atuam nos mais diversificados 

templos. Visto que, na maioria dos casos, estes vivem sob rígidas doutrinas, sendo privados 
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de muitos prazeres, dentre outros fatores, é comum que possam ser acometidos por essas 

patologias. 

Dentre as inúmeras patologias, uma das mais comuns que vem se tornando um dos 

maiores problemas do século, pois acomete qualquer pessoa em qualquer idade é a depressão. 

Em contramão ao que se sabe previamente, Gomes (2011) afirma que “trabalhos recentes 

demonstram que mais do que a influência genética, o ambiente familiar durante a infância 

pode ser um dos fatores responsáveis pelos surtos depressivos.” Além disso, a exposição 

constante a situações estressantes pode ser um fator desencadeador. 

Outra doença psicológica comum e de difícil reconhecimento é a ansiedade patológica. 

Esta, do ponto de vista biológico, é um estado do funcionamento cerebral que está ligada a 

contextos ambientais, sendo comumente vista como uma reação normal a determinadas 

situações, no entanto, quando a intensidade ou frequência da resposta não corresponde à 

situação que a desencadeia, ou quando não existe um objeto específico ao qual se direcione é 

necessário a busca por tratamento, visto a grande possibilidade de desenvolvimento da 

disfunção (BRAGA et al., 2010). 

Além dessas, outra doença comum, que pode acometer até mesmo pessoas com uma 

vida espiritual eficaz, é a síndrome do pânico. O qual, de acordo com Salum, Blaya e Manfro 

(2009, p. 87), trata-se de sensações de medo e mal-estar que acompanham-se de problemas 

físicos (sintomas). É importante salientar que “estes ataques acarretam preocupações 

persistentes ou modificações importantes de comportamento em relação à possibilidade de 

ocorrência de novos ataques de ansiedade”. 

A literatura apresenta inúmeros meios de se utilizar a religiosidade e espiritualidade 

para o tratamento de pacientes com doenças psicológicas, no entanto ter uma vida espiritual 

ativa não significa que o indivíduo está imune a essas patologias, visto que algumas, como a 

depressão são causadas por problemas biológicos, na maioria dos casos, fatores externos são 

apenas agravantes. Portanto, é de suma importância que autoridades religiosas recebam 

atenção e tratamento psicológico. 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar aspectos da saúde mental em autoridades 

religiosas e o uso de medicamentos junto aos mesmos. Com relação aos objetivos específicos, 

os mesmos visavam: Descrever o perfil da saúde de autoridades religiosas; investigar os sinais 

e sintomas de transtornos psicológicos em autoridades religiosas; analisar a susceptibilidade a 

transtornos psiquiátricos em autoridades religiosas; identificar os medicamentos utilizados 

pelas autoridades religiosas e relacionar aqueles destinados a possíveis doenças. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A SAÚDE DE AUTORIDADES RELIGIOSAS E O USO DE MEDICAMENTOS PARA 

SAÚDE MENTAL 

 

Desde os primeiros registros históricos da civilização humana, religião, medicina e 

saúde estão interligadas, tendo uma comum origem no quadro conceitual da relação entre 

seres humanos, natureza e Deus. Entretanto, houve um período em um passado não muito 

distante, em que os praticantes da medicina moderna consideraram as crenças e práticas 

religiosas dos pacientes, na melhor das hipóteses, irrelevantes e, na pior, uma superstição 

problemática (CHATTOPADHYAY, 2007). 

Nas últimas décadas, tem se observado o aumento do interesse por parte dos cientistas 

no que diz respeito à religiosidade, isso se deve ao fato de que a maioria da população 

brasileira possui alguma crença religiosa e que tais crenças e a espiritualidade interferem de 

forma significativa na qualidade de vida das pessoas, seja de maneira positiva, trazendo 

suporte e consolo através da fé, ou negativa, quando há fanatismo religioso (PORTO; REIS, 

2013, p. 375).  

Os mesmos autores ainda enfatizam que a religiosidade serve para auxiliar as pessoas 

no que tange a busca pela qualidade de vida. Isso ocorre porque trata-se de um sentimento, 

uma sensação que tende a minimizar as dificuldades que um sujeito sente, possibilitando a 

construção dos indivíduos. 

Conforme Murakami e Campos (2012) a boa influência da religiosidade pode ser 

causada pela mobilização de energias e iniciativas positivas, iniciativas essas que fortalecem o 

indivíduo e fazem com que o mesmo tenha condições de lidar com suas condições de forma 

mais eficaz, incentivando-o a aceitar a terapia farmacológica. Devido a isso, como fala 

Vicente (2015), os temas envolvendo a relação entre espiritualidade e psique se tornam 

importantes para os profissionais da saúde que pretendem ter uma visão mais apurada acerca 

de todas as esferas que compõem o ser humano. 

A presença da fé na vida dos líderes religiosos é óbvia, mas, conforme falam Castro, 

Nunes e Souza (2018), mesmo a função desses líderes consistindo em aconselhamentos, 

sendo compreendida também como uma fonte de prazer na profissão, existe ao mesmo tempo 

uma vivência de sofrimento, ou seja, a atividade causa prazer e desprazer, o que gera desgaste 

e cansaço ao indivíduo, podendo o estresse causado por isso ser um fator desencadeante para 

a depressão.  
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Segundo a pesquisa de Castro, Nunes e Souza (2018, p.377) feita com líderes 

evangélicos, um número considerável da amostra aponta que já buscou ajuda psiquiátrica, o 

equivalente a 50%, enquanto 40% fazem uso de alguma medicação para tratamento da saúde 

mental. Corroborando com a discrepância desses resultados, estão os fatos de que, devido à 

complexidade do assunto, os líderes religiosos precisam se mostrar sempre fortes por serem 

exemplos, apresentando grande dificuldade de aceitarem-se doentes, bem como a dificuldade 

que os mesmos têm de identificar os sintomas, devido a divisão que fazem entre a vida terrena 

e a espiritual. 

Os mesmos autores ainda discorrem que os religiosos precisam apresentar-se sempre 

bem, física e psicologicamente falando, pois de acordo com que eles pregam, quanto mais 

próximo as obras da divindade maior a possibilidade de ascensão espiritual e minimização de 

problemas ligadas as dores da Terra. Dessa maneira, os líderes não podem demonstrar “sinal 

de fraqueza e incapacidade de liderar, gerando consequentemente um desencorajamento dos 

membros” (CASTRO; NUNES; SOUZA, 2018, p. 377). 

Assim, é possível enfatizar que dentre as doenças mais comuns do século XXI está a 

depressão, e apesar da religiosidade muitas vezes ajudar na qualidade de vida e trazer reflexos 

positivos à saúde mental, existe a possibilidade mencionada por Passos, Silva e Souza (2015) 

de que ela pode também orientar a pessoa de maneira rígida e inflexível, desestimulando-a a 

buscar cuidados médicos, pois tanto a saúde quanto a doença não estão imunes às crenças 

religiosas e/ou científicas. Em alguns casos, acontece do profissional da saúde mental ignorar 

ou fazer críticas a religiosidade dos seus pacientes, o que os deixam desconfortáveis e os 

fazem ter dificuldade e até descrença aos tratamentos para saúde mental.     

Nos casos em que a religiosidade se faz presente na vida do paciente, torna-se de suma 

importância aliar as estratégias de tratamento com o respeito às suas crenças, pois, como 

sugerem Azevedo e Dias (2020) vários pacientes depressivos dão grande valor as suas crenças 

e as atribuem papel relevante ao lidar com a doença, notando-se assim os benefícios da 

associação entre os recursos da medicina e sua religiosidade. 

Em meio às dificuldades para adesão do tratamento de saúde mental está o fanatismo 

religioso. O fanatismo, independente da área em que se apresente, é algo perigoso, isso por 

que, como fala Neves (2012, online), de maneira abrangente, quando alguém crê que uma 

única resposta é capaz de solucionar todos os questionamentos que as envolve, a mesma 

costuma não considerar nem respeitar outros pontos de vista, podendo isso se tornar um 

hábito de vida, fazendo assim com que ela designe uma crença muito forte acerca de um 

assunto e não enxergue outras possibilidades, tendo assim dificuldade em escutar e absorver 
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outras opiniões e fatos que coloque em cheque o que ele acredite, o que poderá gerar, 

consequentemente, sofrimento em relações pessoais e profissionais. 

Estando dentre os tipos mais comuns de fanatismo, no caso do religioso, o indivíduo 

em questão muitas vezes acredita em uma “intervenção divina”, a crença dele o faz crer que 

uma força maior ou um Deus que vai resolver todos os seus problemas e que as dificuldades 

de qualquer gênero fazem parte de um plano maior ou de uma “provação”, tornando assim 

difícil fazer com que ele acredite em algo que vá além de ideias derivadas da sua crença. 

Neves (2012, online) afirma que essas pessoas não estão abertas para um debate democrático 

e que a vida é muito complexa, não podendo esgotar-se em um único pensamento ou modelo. 

Compreendendo essas informações, vale ressaltar quais são os sinais e/ou sintomas 

que levam os religiosos aos transtornos psicológicos, direcionando esse entendimento a 

necessidade com relação ao uso de medicamentos, que muitas vezes demora a ser considerada 

pelos indivíduos que são ligados nas questões de fé e que acreditam que esta pode os levar ao 

descanso mental ocasionado pela ansiedade, depressão e outros transtornos psíquicos.   

 

2.2 SINAIS E SINTOMAS DE TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EM AUTORIDADES 

RELIGIOSAS 

 

De fato existem poucos estudos e pesquisas que fazem a correlação entre a 

religiosidade e os sinais/sintomas dos transtornos psicológicos, e isso acaba dificultando a 

realização de uma teoria acerca do tema e a produção de instrumentos que sejam capazes de 

promover uma prevenção e um posterior tratamento para a saúde mental destes pacientes, 

pois, ao realizar uma pesquisa ampla nas bases de dados infere-se que a religião e saúde estão 

limitados cada vez mais apenas a um levantamento de dados com cunho social ou 

informações voltadas apenas para os benefícios das práticas religiosas para a saúde mental de 

um sujeito (OLIVEIRA; JUNGES, 2012). 

De acordo com Salimena et al. (2016) os profissionais do âmbito da saúde ainda 

demonstram pouca importância para a quarta dimensão chamada de dimensão espiritual e 

religiosa dos pacientes, isso ocorre porque uma parcela desses profissionais ainda direciona 

muito sua forma de tratamento para a biomedicalização. Enquanto Silva et al. (2010) afirmam 

que existem estudos que associam as práticas e crenças à saúde mental.  

Koenig (2007, p.96) corrobora comentando que “embora haja muito trabalho ainda a 

se fazer, evidencias têm-se acumulado para que se possa ter respostas mais objetivas às 

perguntas, tais como: qual a relação entre religião, espiritualidade e psicose? Pessoas 
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psicóticas são mais religiosas? A religião conduz à psicose?”. Ou seja, a psicose e as 

experiências religiosas tendem a ser confundidas. 

Compreende-se então que a saúde mental é ampla e engloba o bem estar físico, mental 

e social e não apenas em estar doente ou não estar doente. A Organização Mundial de Saúde 

em 2001 definiu a saúde mental como parte integrante da saúde, ou seja, não existe saúde sem 

saúde mental. Para que sejamos plenos de saúde, é preciso que o corpo esteja em harmonia, e 

a espiritualidade também pode ser entendido como uma harmonia. A saúde mental é 

caracterizada por diversos fatores que vai do econômico, perpassa o biológico e também 

social (OLIVEIRA; JUNGES, 2012). 

As relações existentes entre a religião e saúde mental são temas que trazem bastante 

discussões e tem sido um objeto de estudo de interesse para alguns pesquisadores. As 

experiências religiosas possuem suas distintas formas de expressão, porém, estas foram 

ignoradas ao longo do tempo no momento de abordar um paciente psiquiátrico, em 

contrapartida, as autoridades religiosas estimulavam seus seguidores a não procurar uma 

ajuda hospitalar para tratamento quando ocorria um adoecimento mental. Ou seja, a religião 

não permitia que estes buscassem a ajuda necessária para diminuir os sinais e sintomas da 

doença (MONTANARI; CARVALHO, 2011). 

A religião e todos os seus tipos de manifestação tem uma história enraizada que 

começou desde os tempos antigos onde o povo associava as atitudes negativas que acabavam 

comprometendo a evolução do quadro do paciente e que essas manifestações o que faziam 

estimular a produção de sintomas. Enquanto alguns pesquisadores colocam que quando o 

usuário se envolve religiosamente para melhoria de resultados, acaba promovendo uma 

recuperação pela manutenção da sua saúde física e mental, outros pesquisadores insistem em 

relacionar a religião com os resultados negativos dos pacientes, pois inicia-se o estímulo ao 

fanatismo e o tradicionalismo opressivo, ou seja, utilizar de forma errada e inadequada todos 

os serviços de saúde e os tratamentos oferecidos (OLIVEIRA et al., 2012). 

Todos os possíveis efeitos positivos e negativos que são gerados a partir de um 

processo de saúde mental, associado com o envolvimento do paciente dentro do âmbito 

religioso deve ser estudado, pois trata-se de uma área que exige certo nível de investigação, 

porém, as relações entre saúde mental e expressões religiosas deve ser algo a ser respeitado já 

que envolve uma fé individual.  

A Organização Mundial de Saúde (2001) define os Transtornos Mentais como 

“condições clinicamente significativas caracterizadas por alterações do modo de pensar e do 

humor (emoções) ou por comportamentos associados com angústia pessoal e/ou deterioração 
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do funcionamento sustentadas ou recorrentes e que resultem em certa deterioração” 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2001, p.18). 

Neste viés, Braghetta et al. (2011) colocam que apesar da maioria dos estudos 

existentes apontarem uma relação positiva que envolve a religião e a saúde mental, é possível 

discutir que a religiosidade também pode vir a implicar repercussões de teor negativo para os 

pacientes que possuem transtornos mentais e essa assertiva pode ser corroborada por Oliveira 

et al. (2012), quando sugerem que os pacientes que possuem a saúde mental afetada pode 

evoluir para um transtorno com sinais e sintomas agravados. 

Para os pacientes que sofrem de esquizofrenia, por exemplo, Bergeret (1988) aponta 

que eles passam por grandes oscilações da regulação emocional, e esses sinais sugerem que as 

emoções dentro do contexto da esquizofrenia não estão embotadas, ou seja, as funções do ego 

são ativadas. Dessa forma, Soeiro et al. (2008, p. 794) afirmam “que pacientes internados por 

transtornos psiquiátricos pertencentes a grupos evangélicos têm uma maior frequência de 

diagnósticos de psicoses”. Apesar disso, não é indicado que generalize esses pacientes, pois 

os estudos não são conclusivos. 

Ball (2015) reproduz um discurso em seus estudos que colocam como principal sinal 

e sintoma de transtorno psicológico em religiosos, principalmente as alucinações visuais ou 

alucinações auditivas, estas sendo caracterizadas pelo autor como uma psicose que tem 

ligação com a esquizofrenia. Para Paleari (2008), essa psicose pode desencadear um 

sentimento de perda, o que acarreta em um grande sofrimento para o paciente; o mesmo autor 

afirma que pacientes com transtornos mentais também podem se auto mutilar por motivos 

religiosos ou crenças religiosas e que os sintomas de esquizofrenia são mais comuns e 

constantes em usuários com delírios religiosos. 

É importante ter cuidado no tratamento desses pacientes, pois não é sempre que se 

deve abordar a religião para aqueles que possuem sinais e sintomas de psicose, sendo este um 

fator agravante para o seu quadro, pois, de acordo com Braghetta et al. (2011), os pacientes 

que sofrem desses transtornos e que sofrem intervenções espirituais possuem tendências para 

alucinações, como supracitado. O DSM-V (2014) aborda que tanto a esquizofrenia quanto os 

outros transtornos mentais são definidos a partir de anormalidades que fazem parte de 

domínios, e se algum domínio desse estiver desordenado então todos estarão, sendo este um 

dos motivos que para o surgimento de sintomas negativos. Esses domínios são os “delírios, 

alucinações, pensamento (discurso) desorganizado, comportamento motor grosseiramente 

desorganizado ou anormal (inclui catatonia) e sintomas negativos” (DSM-V, 2014, p. 87). 
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Para Carvalho (2007, p. 166) “a esquizofrenia representa um pesado ônus à vida de 

todos os envolvidos, tendo em vista dificuldades, dúvidas, receios, discriminações e distâncias 

que os sintomas acarretam”. Para Teixeira et al. (2012), alguns estudos apontam que existem 

pacientes que possuem esquizofrenia crônica e o que chamou atenção do autor foi o fato deles 

realizarem o estudo da Bíblia Sagrada de forma constante. 

Compreendendo estes sintomas, percebe-se a necessidade de intervenção 

farmacológica, já que o paciente não busca perder sua fé, mas equilibrar a mesma a 

necessidade de saúde mental. Vale ressaltar que trata-se de um processo doloroso e que requer 

detalhamento de informações ao mesmo, já que ele por muito tempo acreditou que sua fé o 

poderia eximir de sentimentos de solidão, tristeza ou mesmo descontentamento. 

 

2.3 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NOS TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS 

 

A utilização de psicofármacos dentro dos tratamentos de transtornos mentais mudou 

de forma relevante desde meados dos anos 50, nesse tempo a saúde mental era o campo mais 

atuante e prevalecia o que causou uma nova reforma das concepções e práticas da época, e 

essas ações fizeram com que nos dias de hoje os medicamentos existentes e todas as 

evidências que servem de base para o seu uso se tornassem primordiais para um tratamento 

efetivo dentro dessa área (BEZERRA, 2013).  

Para Tesser (2006, p. 20) “a medicalização transforma culturalmente as populações, 

com um declínio da capacidade de enfrentamento autônomo da maior parte dos adoecimentos 

e das dores cotidianas”. Isso ocorre porque as pessoas passam a usar os medicamentos de 

maneira abusiva, tornando-se dependentes e consequentemente perdendo o controle de suas 

próprias ações. 

Atualmente os transtornos mentais têm sido um grande destaque em todos os 

programas de saúde pública, em virtude disso, a preocupação com o tema vem tomando 

proporções globais que teve como resultado diversos tipos de pesquisas e estudos 

epidemiológicos que fortalecem essa condição de saúde como um tipo de ameaça que assola e 

desestabiliza o desenvolvimento do ser humano.  O uso de medicamentos nesses transtornos 

quando são utilizados de forma racional e prescritos de forma correta tem como resultado a 

redução dos sinais e dos sintomas que são prejudiciais tanto fisicamente como mentalmente 

ao indivíduo acometido, e a escolha por essa terapêutica é com o objetivo de melhor 

adaptação do usuário à realidade (NALOTO, 2016). 
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Sendo assim, o uso dessa terapêutica é fundamental dentro do tratamento da saúde 

mental do usuário, lembrando sempre que o objetivo dos medicamentos não é de cura, mas 

sim de fazer com que aquele indivíduo consiga ter uma melhor qualidade de vida, 

contribuindo para o seu bem estar físico e mental e dando um auxílio no que tange a sua 

reinserção dentro da sociedade fortalecendo a sua autonomia. A utilização ou não de um 

psicofármaco vai depender incialmente do diagnóstico do paciente e isto inclui todas as 

comorbidades apresentadas por ele, pois, para muitos tipos de transtornos esses medicamentos 

são utilizados, como por exemplo, na esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão severa, etc. 

Já em outros tipos de transtornos como as fobias, o tratamento seria associado com a 

psicoterapia (BALEN, 2017).  

Antes de entrar no assunto em questão, é importante lembrar quais são as substâncias 

gerais e que conseguem chegar até o Sistema Nervoso Central, como por exemplo, as 

substâncias lipossolúveis, elas conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica, o tempo de 

ação desses medicamentos é variável, tem-se desde substâncias com meia vida muito curta, ou 

seja, que o efeito terapêutico farmacológico é temporário até outras que tem o tempo de ação 

mais prolongadas e com uma meia vida maior. Existe ainda em relação aos usuários dos 

psicofármacos uma variabilidade muito ampla, até em pessoas da mesma família que utilizam 

do mesmo medicamento, alguns se adaptam de forma mais fácil e outros não, isso acontece 

porque existe a questão da especificidade genética dos pacientes em relação a melhor resposta 

ao tratamento medicamentoso (SILVA; SANTOS, 2018). 

Os lipossolúveis tratam-se de um grupo de medicamentos também que tem uma 

característica muito específica, além da maioria deles não fazerem o efeito terapêutico 

imediato para qual propõe o antidepressivo; antipsicótico; o antiimpulsividade, etc. Algumas 

vezes até ocorre uma piora inicial, como é o caso do início de tratamento para transtornos de 

ansiedade com o uso de antidepressivos em que o paciente tem o declínio do quadro, para só 

depois começar a demonstrar os resultados esperados, e esses medicamentos são prescritos em 

um receituário de controle especial devido as suas especificidades e riscos farmacológicos 

(ESTHER; COUTINHO, 2017). 

Quando os profissionais da saúde, e estes incluem os farmacêuticos; enfermeiros; 

médicos, e toda a equipe multiprofissional atendem um paciente que apresenta um conjunto 

de sintomas depressivos ou psicóticos, antes de pensar em um diagnóstico psiquiátrico é 

preciso realizar uma investigação sobre as doenças físicas dele, se existe alguma doença 

biológica que está repercutindo como consequência os sintomas psíquicos.  Ou seja, se o 

paciente apresenta um conjunto de sintomas psíquicos ainda que com sofrimento, mas tenha 
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uma doença física que seja a possível causadora desses sintomas, o que deve ser tratado é a 

parte física primeiramente para só então iniciar o tratamento psicológico (NALOTO, 2016). 

É importante lembrar que a ansiedade está presente na maioria dos transtornos 

psiquiátricos e por muitas vezes atua como sintoma secundário, sendo assim, surgem os 

Benzodiazepínicos, chamados também de BDZ. Esse grupo de drogas existe desde a década 

de 60 e quase todos os BDZ são constituídos por propriedades farmacológicas análogas, como 

por exemplo, ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Porém, o uso prolongado dessa substância 

pode causar efeitos adversos mesmo que sendo utilizado o medicamento em baixas doses, 

alguns desses efeitos podem ser a vertigem; o cansaço de forma prolongada; cefaleia; letargia; 

e pode ocorrer variações na pressão arterial, além de aumentar as crises de ansiedade (SILVA; 

SANTOS, 2018). 

Outra classe de medicamentos que são destinados a pacientes que não se adaptaram 

bem aos outros citados são os antidepressivos tricíclicos, são medicamentos para tratar a 

depressão, atualmente eles são usados com menos frequência, eles foram colocados em 

mercado no fim da década de 50 onde foi a época que mais utilizou-se desses fármacos, mas, 

com o adventos de medicamentos chamados de inibidores seletivos de recaptação de 

serotonina e inibidores de recaptação serotonina e norepinefrina, diminuiu-se o uso dos 

antidepressivos tricíclicos porque muitos agiram de maneira semelhante especialmente pelos 

riscos e estes tiveram menos efeitos colaterais.  Em geral, esses medicamentos são mais 

baratos, por isso, mais utilizados por pessoas que não se encontram em uma realidade 

econômica favorável. Um dos prós dessa classe é que o mecanismo de ação dele funciona 

para restauração do equilíbrio de neurotransmissores no sistema nervoso central (PRADO; 

FRANCISCO, 2017). 

Existem ainda algumas razões pelas quais os antidepressivos tricíclicos podem ser 

usados e estes nem sempre se relacionam com o tratamento da depressão. Sua principal ação é 

de aumentar os níveis disponíveis norepinefrina, algumas dessas drogas também aumentam os 

níveis de serotonina disponíveis, embora nem todos o façam. No entanto, a dosagem 

apropriada pode resultar em muitos efeitos que podem ser benéficos, porém, com o passar do 

tempo e o passar do uso contínuo, esses efeitos podem trazer riscos ao quadro do paciente 

(BEZERRA, 2013).  

Moyniham e Cassels (2007, p. 151, apud LUZIO e SANTOS, 2012) colocam que “[...] 

em meio a campanhas de promoção, a indústria farmacêutica, que movimenta cerca de 500 

bilhões dólares por ano, explora os nossos mais profundos medos da morte, da decadência 

física e da doença - mudando assim literalmente o que significa ser humano”. 
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Ou seja, existem implicações desencadeadas pelo uso em grande escala dos 

psicotrópicos, mas a população e os usuários entendem que não há necessidade de utilizar 

outras formas de terapia a longo prazo se existem diversos tipos de medicamentos com o 

mesmo objetivo e os mesmos resultados que são capazes de assumir um resultado imediato a 

partir do momento em que é ingerido. Com isso, é possível perceber que o aumento 

exacerbado de todo o consumo desses medicamentos é porque cada vez mais a quantidade de 

diagnósticos de transtornos psiquiátricos vem crescendo, e isso facilita o ingresso de novos 

fármacos dentro do mercado farmacêutico (ESTHER; COUTINHO, 2017). 

Compreendendo algumas características desses medicamentos, percebe-se um dos 

motivos pelo qual os religiosos de modo geral, acometidos por doenças psíquicas são avessos 

ao uso dessas substâncias, que é a perda da qualidade de vida, pelo menos por um 

determinado período. É importante salientar sonolência, falta de apetite ou mesmo 

distanciamento social, sendo este último mais severo para aqueles ligados a fé e 

consequentemente a sociedade (PRADO; FRANCISCO, 2017). 

 

2.4 RELIGIÃO E O USO DE DROGAS LÍCITAS 

 

Existem diversos estudos científicos que provam o quanto a religião pode influenciar 

na manutenção à saúde. É importante ressaltar que religiosidade difere de espiritualidade, os 

dois não são sinônimos e, portanto, não devem ser utilizados em uma assertiva. A 

religiosidade é caracterizada por uma crença que determina dogmas que devem ser adotados e 

consequentemente obedecidos. Existe a religião onde existir uma comunidade, pois, de acordo 

com os indivíduos que lá frequentam, a religião é o que dá um significado maior a vida. A 

religião propõe uma organização social e realiza contribuições para segurança, além de 

enriquecer a espiritualidade de quem a crê (CARVALHO; BARROS, 2013). 

Corroborando com a assertiva acima, Jacintho (2017, apud, Moreira-Almeida; 

Stroppa, 2008, p. 427) coloca que a “religiosidade é o envolvimento do indivíduo com uma 

religião, em que há busca do sagrado e do transcendente representado por uma divindade 

criadora do universo. Essas crenças influenciam os hábitos e relações com o mundo, o que 

traz reflexo na vida do indivíduo”. 

As relações expressas entre a utilização de fármacos para contribuição da saúde e a 

religiosidade pode ser datada desde os tempos antigos, onde os Egípcios, Gregos e 

autoridades religiosas realizavam uma junção entre todas as práticas de saúde com a religião. 

Alguns autores abordam que a religiosidade traz consequências positivas e negativas para a 
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saúde do indivíduo, porém, esses determinantes irão depender de particularidades distintas 

(ABDALA et al., 2010). 

Na atualidade, segundo Scarpioni (2016), a (com)vivência em comunidades nos 

grandes centros urbanos tem se tornado um desafio para muitos, de maneira geral, esse local 

de convívio no imaginário é visualizado como um espaço de segurança, no entanto, há 

questões que atravessam esse imaginário e por conseguinte, o físico, tais questões tratam de 

problemas sociais e de saúde pública, sendo o uso de drogas lícitas um deles. Scarpioni (2016) 

discorre, portanto, que há grandes motivações para se intensificarem os debates sobre esse 

assunto por várias instituições seculares e até mesmo no interior das instituições religiosas, 

sendo, que a atuação dessas últimas, constitui um elemento importantíssimo no meio social.  

Para De Assis Trindade, Diniz e Sa-Junior (2018), o uso dessas substâncias, lícitas ou 

não, com risco para o desenvolvimento de abuso ou dependência, está, desde os primórdios da 

humanidade, inserido nos mais diversos contextos: social, econômico, medicinal e religioso. 

Com isso, a necessidade de utilização do uso dessas drogas está atrelada diretamente ao 

contexto em que o indivíduo está inserido, resultando em adversidades pessoais e sociais.  

Essas drogas para Dinis-Oliveira (2014) podem ser compostas de xenobióticos ou 

endobióticos que atuam primeiramente no SNC, alterando temporariamente a percepção, 

humor, estado de consciência e o comportamento. E que, podem de acordo com o estado 

sócio-legal, exibir uso lícito como no caso dos psicofármacos e nem sempre aceitos pelos 

religiosos, que acreditam que apenas através da fé conseguem superar problemas mentais. 

Logo, de acordo com Volcov (2017), encontrar a substância perfeita para o alívio de 

uma dor de cabeça, de uma ansiedade exacerbada ou de uma tristeza profunda impõe uma 

busca que por sua vez demandará a crença de que o problema tem solução e que há um 

mercado disponível de especialistas e fármacos. O que categoricamente não deixa de ser uma 

problemática para ser visualizada. Foucault (2010, p. 499) menciona que o poder médico 

(onde ao citar poder médico refere-se ao saber estritamente medicalizador), acaba sendo 

equiparado a um poder mágico, positivado nos mitos da objetividade científica e nem sempre 

aceita pelos religiosos.  

Com isso, vislumbra-se acerca de que o (des)encontro com o profissional adequado 

para o tratamento, a ausência ou multiplicidade de opções de contatos médicos e diagnósticos, 

os inúmeros arranjos do mercado de venda de drogas não esgotam as dinâmicas de consumo. 

Acabando por relacionar estritamente com o mercado de oferta e demanda, 

consequentemente, levando ao aumento da produção e do uso dessas drogas (VOLCOV, 

2017). 
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Sendo assim, para Carvalho e Barros (2013), essas drogas são puramente 

transformadas em mercadoria como qualquer outra, na qual assumem majoritariamente um 

lugar de destaque no âmbito dos serviços da saúde ou na vida dos indivíduos. Essa percepção 

dos medicamentos como mercadorias e a crença baseada na prática da automedicação 

encontram reforço nos discursos das propagandas através de palavras, expressões e cenas que 

sinalizam ao consumidor certa essencialidade do produto, recomendando que se tenha sempre 

ao alcance tais medicamentos (PACHELLI, 2003). 

Volc (2017. p.67) aponta que “o trajeto do reconhecimento da dor e dos sofrimentos 

pessoas, a busca de alívio nas dificuldades do cotidiano, a busca pelo prazer e o êxtase, o 

papel da responsabilidade no uso de drogas e suas respectivas especificidades não são iguais 

para as pessoas”. Ao se deparar com essas diversas nuances, seja de cunho social ou 

patológicos, o indivíduo recorre para diversos locais de enfrentamento, sendo a religião um 

deles. No último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) mais 

de 89% da população brasileira declarou ter uma religião. O dado chama a atenção para a 

representatividade social dada pelos brasileiros à dimensão religiosa em suas vidas.  

Para Pargament (1997) o conceito de religiosidade repousa sobre aquilo que é sagrado 

e sobre a busca de significado, envolvendo expressões de espiritualidade, expressões 

tradicionais de fé, participação em igrejas estabelecidas, ações políticas e sociais, bem como 

atos pessoais de misericórdia e compaixão. 

Monteiro et al., (2020, p. 3) dizem que “a religião não é um conjunto estático de 

crenças e práticas; é um processo dinâmico, direcionado inicialmente para a descoberta de 

significado. Diante dessa descoberta, as pessoas são motivadas a nutrirem e manterem seu 

relacionamento através das práticas religiosas”. 

Sendo dentro da prática religiosa, conjuntural, que molda a prática moral, na qual se 

discute acerca do uso de drogas lícitas. Para Sanchez, Oliveira e Nappo (2004) há uma 

associação inversa entre à religiosidade e o uso inicial de substâncias, ou seja, quanto mais 

religioso o indivíduo menor seria seu interesse pelo consumo. Para os indivíduos, a 

religiosidade funciona como fator preventivo secundário ou terciário, ajudando-os no 

abandono do consumo ou até na redução drástica, expondo-os a um menor prejuízo 

(ABDALA et al., 2010). 

Stroppa e Moreira-Almeida (2008, p.5) enfatizam que as “crenças religiosas 

influenciam o modo como pessoas lidam com situações de estresse, sofrimento e problemas 

vitais. A religiosidade pode proporcionar à pessoa maior aceitação, firmeza e adaptação a 

situações difíceis de vida, gerando paz, autoconfiança e perdão”. 
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Enquanto que, a espiritualidade engloba o domínio existencial e a essência do que é 

ser humano, fornecendo significado para a vida mediante sentimentos de esperança e fé, 

capazes de promover o bem-estar dos indivíduos, onde, nessa perspectiva, a religiosidade e a 

espiritualidade constituem-se temas de suma relevância (DE OLIVEIRA et al., 2017). 

Portanto, questões acerca do uso dessas drogas lícitas ou ilícitas são tratadas na igreja, devido 

ao seu alto teor envoltório enquanto prática social. Ainda que, para Baumann (2003) 

contraditoriamente o uso de drogas lícitas permeie certas religiões de matriz cristã. 

Vale ressaltar que aceitar o uso dessas substâncias, para os religiosos, geralmente está 

relacionado ao fato de que põe-se de lado Deus e a fé dos mesmos para que sejam estes 

substituídos pelo entendimento humano de como é necessário proceder para se conceber os 

alívios que trazem consigo a felicidade. Neste viés, é possível enfatizar que esse pensamento 

tende a trazer maiores problemas para as pessoas de fé, já que elas demoram a procurar ajuda 

e consequentemente agravam seu estado mental, sendo obrigados, em determinado momento, 

aceitar que a fé e a saúde mental do ser humano, em algum momento, tornam-se distintos. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar aspectos da saúde mental em autoridades religiosas e o uso de medicamentos 

junto aos mesmos. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar os sinais e sintomas de transtornos psicológicos em autoridades religiosas;  

 Analisar a susceptibilidade a transtornos psiquiátricos em autoridades religiosas;  

 Identificar os medicamentos utilizados pelas autoridades religiosas e relacionar 

aqueles destinados a possíveis doenças. 

 

3.2 TAMANHO DA AMOSTRA  

 

 População constituída de sacerdotes de idade entre 21 a 59 anos, e idosos (60 anos ou 

mais) 
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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, com perguntas retiradas do DSM, 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 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo consiste em uma pesquisa de campo, descritiva exploratória, sendo a 

população constituída de indivíduos de meia idade (21 a 59 anos) e idosos (60 anos ou mais), 

categorizados como autoridades religiosas, pertencentes a Arquidiocese de Natal (198 

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

A operacionalização da pesquisa foi realizada através de questionários, onde foram 

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

vida, morbidades presentes e as medicações em uso por parte das autoridades religiosas em 

estudo. Devido a pandemia de COVID-19, o questionário foi aplicado de forma virtual para 

todos os sacerdotes, sendo elaborado pelo aplicativo de gerenciamento de pesquisas Google 

Forms. As entrevistas virtuais foram aplicadas através de envio de um link pelo aplicativo de 

rede social WhatsApp® de forma a preservar o pesquisado, após o assentimento desse.  

O material coletado foi codificado em banco de dados virtual do Excel, sob guarda do 

professor orientador Dr. Fausto Pierdoná Guzen, onde somente esse pesquisador responsável 

teve acesso, através de senha pessoal e única. 

Os voluntários para participação na pesquisa se deram a partir da aceitação em 

participar do estudo, respeitando-se os critérios de inclusão e exclusão. A obtenção de dados 

físicos realizou-se após assentimento do TCLE (Termo de Compromisso Livre e Esclarecido) 

(ANEXO 2), que mostrou os objetivos da pesquisa; a justificativa de sua realização; 

procedimento de coleta de dados; riscos; benefícios e contatos dos pesquisadores. Por se tratar 

de um termo virtual, deu-se a chance de o pesquisado lê-lo atentamente antes de aceitar 

participar da pesquisa. Somente após concordar com os termos, o participante teve acesso ao 

instrumento de coleta.  

Além disso, o presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 
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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. Somente após o parecer de aprovação (3.931.896/2020) (ANEXO 2), foi 

iniciada a coleta de dados. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Os participantes desta pesquisa foram sacerdotes vinculados a Arquidiocese de Natal, 

Diocese de Caicó e Diocese de Mossoró. 

 

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

 Recusar-se em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

3.6 RISCOS 

 

A Resolução 466/12, homologada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) do 

Ministério da Saúde (MS), afirma que toda pesquisa com seres humanos envolve riscos. A 

norma considera que, potencialmente, todo experimento pode provocar danos permanentes ou 

eventuais de natureza física, psicológica, social, moral, intelectual, cultural, espiritual e 

econômica (ARAUJO, 2003).  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP’s) surgem com a tarefa de considerar as 

condições de incerteza no desenvolvimento das pesquisas e ponderar os conflitos de maneira 

imparcial, protegendo não somente a integridade da parte mais frágil, que é quase sempre o 

sujeito ou a população investigados, mas também do próprio pesquisador. 

Devido aos possíveis riscos de ordem emocional e moral, onde o pesquisado poderá 

sentir-se constrangido ou intimidado em responder os questionários propostos pela pesquisa 

ou ofender-se pelo fato de ser levantada a hipótese de fragilidade no cargo em que ocupa. Em 

virtude da importante posição ocupada na sociedade pelos sacerdotes, a operacionalização da 

pesquisa zelou pelo sigilo dos dados, os materiais a serem coletados foram codificados, assim 

receberam a garantia do seu anonimato ao responderem o questionário e foi assegurado o seu 

direito de recusar-se a participar de etapas da pesquisa que causassem constrangimento de 
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qualquer natureza, podendo, inclusive, interromper a sua participação a qualquer momento. 

Assim, a realização do estudo seguiu os princípios éticos preconizado pelas diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa com seres humanos da Resolução nº 466/2012, editada 

pelo Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

 

3.7 BENEFICIOS 

 

O presente estudo contribui à literatura por ser a ocupação religiosa parte das atividades 

profissionais relativas à área das relações humanas, que tem sido alvo de pesquisadores por se 

constituir fonte de estresse, levando a deterioração da saúde física e mental. Além disso, 

líderes religiosos são importantes formadores de opinião, influenciadores, tornando relevante 

conhecer o modo como utilizam a fé para o enfrentamento das adversidades, bem como a 

prática da religião, o cuidado excessivo com o próximo e/ou a falta de cuidados com a própria 

saúde interferem neste processo. Tendo em vista a grande importância para a sociedade em 

geral, este trabalho visa colaborar também com medidas preventivas voltadas para a saúde 

mental e física de líderes religiosos. 

 

3.8 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a análise dos dados foram utilizados procedimentos de estatística descritiva para 

caracterização da dimensão clínica, como o estado geral de saúde, hábitos e qualidade de vida, 

morbidades presentes e possíveis medicações em uso por parte dos participantes. 

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

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

Spearman, teste de Fisher e Wilcoxon. Para o desenvolvimento das análises, utilizou-se o 

programa de domínio público R 3.3.2. 

Os dados obtidos foram organizados, tabulados, agrupados e demonstrados através de 

tabelas e gráficos. Como parâmetro estatístico, optou-se por alguns da estatística descritiva, 

como frequência simples, desvio padrão e média. 

 

3.9 DESFECHO PRIMÁRIO  

 

A relação entre espiritualidade, saúde mental e qualidade de vida é um dos temas que 

tem ganhado bastante espaço atualmente. As autoridades religiosas possuem hábitos da vida 
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bem peculiares, pois dedicam grande parte do seu dia à comunidade, à meditação e à oração, o 

que podem leva-los a estados de cognição por não darem atenção à própria saúde.  

Dessa forma, o estresse causado pelo exercício da liderança em uma comunidade cristã 

pode ser um fator desencadeante para o surgimento de doenças, principalmente as de caráter 

psicológico. De acordo com Murakami e Campos (2012), a religião propicia uma leitura do 

sofrimento mental que lhe propicia ou certeza de propósito, oportunizando uma 

ressignificação do sofrimento mental através de parâmetros religiosos, o que justifica a 

investigação da relação entre depressão e a liderança religiosa do presente estudo. 

 

3.10 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

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

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

Spearman, teste de Fisher e Wilcoxon. Para o desenvolvimento das análises, utilizou-se o 

programa de domínio público R 3.3.2. 

 

3.10.1 Coeficiente de correlação de Spearman 

 

Aplica-se igualmente em variáveis intervalares/rácio como alternativa ao R de Pearson, 

quando neste último se viola a normalidade. Nos casos em que os dados não formam uma 

nuvem “bem comportada”, com alguns pontos muito afastados dos restantes, ou em que 

parece existir uma relação crescente ou decrescente em formato de curva, o coeficiente ρ de 

Spearman é mais apropriado. Uma fórmula fácil para calcular o coeficiente ρ de Spearman é 

dada por: 

 

Em que n é o número de pares (xi, yi) e de= (postos de xi dentre os valores de x) - 

(postos de yi dentre os valores de y).  Se os postos de x são exatamente iguais aos pontos de y, 

então todos os di serão zero e ρ será 1. O coeficiente ρ de Spearman varia entre -1 e 1. Quanto 

mais próximo estiver destes extremos, maior será a associação entre as variáveis. O sinal 

negativo da correlação significa que as variáveis variam em sentido contrário, isto é, as 

categorias mais elevadas de uma variável estão associadas a categorias mais baixas da outra 

variável. 
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3.10.2 Teste de Fisher 

 

O teste de Fisher deve ser usado em amostras pequenas, nestes casos o teste de Pearson 

é inadequado, pois não consegue convergência para uma distribuição qui-quadrada. O teste de 

Fisher deve ser utilizado quando: n < 20 ou quando 20 n 40 e a menor frequência esperada 

for menor que 5.  

O teste de Fisher permite calcular a probabilidade de associação entre as variáveis em 

análise. 

 

3.10.3 Teste de Wilcoxon – Mann - Whitney  

 

O teste de Mann-Whitney (Wilcoxon rank-sum test) é indicado para comparação de dois 

grupos não pareados para se verificar se pertencem ou não a mesma população e cujos 

requisitos para aplicação do teste t de Student não foram cumpridos. Na verdade, verifica-se 

se há evidências para acreditar que valores de um grupo A são superiores aos valores do 

grupo B. O teste U pode ser considerado a versão não paramétrica do teste t, para amostras 

independentes. Ao contrário do teste t, que testa a igualdade das médias, o teste de Mann-

Whitney (U) testa a igualdade das medianas. Os valores de U calculados pelo teste avaliam o 

grau de entrelaçamento dos dados dos dois grupos após a ordenação. A maior separação dos 

dados em conjunto indica que as amostras são distintas, rejeitando-se a hipótese de igualdade 

das medianas. 

Para amostras Pequenas (n>20) A estatística do teste Mann-Whitney (U) é calculada a 

partir dos tamanhos amostrais de cada grupo e a soma dos postos de um deles. Existe uma 

distribuição teórica e exata para a estatística U especialmente desenvolvida para amostras 

pequenas (n>20), cuja tabela pode ser vista em Siegel. 

 

4 RESULTADOS  

 

Sacerdotes das mais diversas cidades do estado do Rio Grande do Norte foram 

pesquisados acerca da avaliação da saúde mental dos mesmos, frente as suas próprias 

percepções do cenário que eles se encontram ou poderiam em algum momento ser 

acometidos. A tabela 01 apresenta o perfil desses sujeitos participantes da pesquisa. 
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Tabela 01- 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 

Touros 

Severiano Melo 

Nova Cruz 

Paraíba 

 

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 

1 

1 

2 

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 

1 

1 

1 

1 
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Seridó 1 1 

Escolaridade 
Ensino Superior 

Mestrado 

Pós-graduação 

Filosofia e Teologia (sem 

reconhecimento) 

 
53 

17 

7 

2 

 
67 

22 

9 

3 

Histórico laboral 

Arquidiocese de Natal 

Diocese de Mossoró 

Diocese de Caicó 

 

35 

31 

13 

 

44,3 

39,2 

16,5 

Atividade que desempenha 

Padre 

Coordenação  

Outros 

 

71 

5 

3 

 

89,9 

5,9 

3,9 

Tempo de sacerdócio 

1 e 5 anos   

Entre 5 e 10 anos 

Entre 10 e 15 anos 

Entre 15 e 20 anos 

Entre 20 e 25 anos 

Entre 25 a 30 anos 

Mais de 30 anos 

 

21 

22 

10 

13 

7 

3 

3 

 

 

26,6 

27,8 

12,7 

16,5 

8,9 

3,9 

3,9 

 

Horas trabalhadas/dia 

20 horas 

16 horas 

14 horas 

13 horas 
12 horas 

11 horas 

10 horas 

9 horas 

8 horas 

6 horas 

5 horas 

4 horas 

3 horas 

Não responderam 

 

1 

1 

2 

3 
7 

1 

14 

1 

19 

10 

5 

2 

1 

12 

 

1 

1 

3 

4 
9 

1 

18 

1 

24 

13 

6 

3 

1 

15 

Hábitos de lazer 

Sim 

Não 

 

53 

26 

 

67,1 

32,9 

Realiza atividade física 

Sim 

Não 

 

47 

32 

 

59,5 

40,5 

Já recebeu ou recebe 

tratamento psicológico? 

Sim 

Não 

 

 

38 

41 

 

 

48,1 

51,9 



33 
 

Já recebeu ou recebe 

tratamento psiquiátrico? 

Sim 

Não 

 

 

10 

69 

 

 

12,7 

87,3 

Tem diagnóstico de 

Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade 

Não possuo 

Nunca fui avaliado 

Sim, possuo 

 

 

 

41 

32 

6 

 

 

 

 

51,9 

40,5 

7,6 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

De acordo com o perfil dos sujeitos investigados, a maioria dos sacerdotes possuem 

uma faixa etária de 40 a 49 anos idade, o que representa 42% dos sujeitos ao passo que outros 

35% estão com idades entre 30 e 39 anos. Com relação a sua cor de pele 59% deles se 

identificam como pessoas de cor branca, 32 % indivíduos pardos e 9% se consideram pretos. 

Com relação a sua escolaridade todos eles são graduados ou além, sendo que 67% dos sujeitos 

tem ensino superior, 22% estão com níveis de mestrado e 7 com pós-graduação. 

Com relação a sua atuação dentro das dioceses 89,9% dos sujeitos são padres ao passo 

que 5,9% atuam no setor da coordenação. Entender sobre qual o seu papel no cenário 

diocesano possibilita que seja possível compreender aspectos importantes que levam os 

religiosos a deficiência em sua saúde, tanto física quanto psíquica. Sabe-se que quanto 

responsabilidade um sujeito tem mais ele tende a se cansar, isolar-se do seio social e familiar, 

dormir menos de 8 horas diárias e utilizar medicamentos que consideram comuns, para dor de 

cabeça, entre outros, por exemplo. 

Para realizar um paralelo com os sujeitos acerca da atividade que desempenham com o 

tempo de sacerdócio exercido, foi identificado junto aos mesmos quanto tempo eles realizam 

as atividades dentro de suas paroquias. Dos entrevistados, 27,8% disseram que atuam entre 5 

e 10 anos ao passo que 26,6% afirmaram que atuam de 1 a 5 anos. Na sequência, 16,5% 

afirmam atuar entre 15 a 20 anos e 12,7% afirmam que trabalham de 10 e 15 anos. 

Foi ainda questionado aos sujeitos quantas horas diárias eles atuam em seus cargos, 

sendo que suas respostas proporcionariam o entendimento acerca do possível cenário de 

estresse que os mesmos são acometidos. 24% deles disseram que trabalham 8 horas diárias, 

sendo esse tempo ideal para qualquer profissional, já que as demais horas se direcionam a 

lazer, entre outras questões. Já 18% afirmou que trabalham 10 horas por dia, 3% dos sujeitos 

disseram que atuam 14 horas por dia, entretanto 15% dos mesmos não responderam ao 
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questionamento. Especula-se que estes temem se confrontar com a realidade dos fatos e 

posteriormente ter que aceitar que precisam de acompanhamento profissional. 

Visando saber como funciona o descanso desses profissionais, a fim de fazer um 

paralelo entre o tempo atuante no trabalho e seu lazer, identificou-se que apenas 67,1% dos 

sujeitos descansam devidamente ao passo que 32,9% não descansam o suficiente. Também 

foram perguntados sobre as atividades físicas, se eles realizam, sendo que 59,5% afirmaram 

que realizavam e 40,5% não. 

Também foi investigado se em algum momento foi necessário receber algum 

tratamento psicológico, que de acordo com os religiosos, 48,1% disseram que sim. Com 

relação ao tratamento psiquiátrico, 12,7% afirmam que sim e 87,3% discorreram que não. Ao 

passo que alguns indivíduos afirmaram que sim eles foram questionados se tinham algum 

transtorno e 7,6% afirmaram que sim, que tem diagnóstico de Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, entre outros transtornos. 

Compreendendo esses dados para responder ao objetivo da pesquisa que visava avaliar 

aspectos da saúde mental em autoridades religiosas e o uso de medicamentos junto aos 

mesmos foi aplicado um questionário, onde eles apontam as dificuldades que veem sentindo 

com relação ao cansaço e por fim, a necessidade do uso de medicação para conseguir exercer 

suas atividades com maior teor de controle possível. Entre os mais diversos transtornos 

apresentados foram poucos os sujeitos investigados que afirmaram ser diagnosticados acerca 

dos mesmos. A porcentagens dessa aceitação de seus problemas de saúde são apresentados na 

tabela 02. 

 

Tabela 02- Transtornos apontados na pesquisa, 2020. 

Variáveis N % 

Transtorno do 

Desenvolvimento Intelectual 

Nunca fui avaliado sobre isso 
Não possuo 

Sim, possuo 

 

 

44 
31 

4 

 

 

55,7 
39,2 

5,1 

Transtornos da Comunicação 

Nunca fui avaliado sobre isso 
Não possuo 

Sim, possuo 

 

26 
48 

5 

 

32,9 
60,8 

6,3 

Transtorno do Espectro 

Autista 

Nunca fui avaliado sobre isso 
Não possuo 

Sim, possuo 

 

 

30 
48 

1 

 

 

38 
60,8 

1,2 

Transtorno de Déficit de   
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Atenção/Hiperatividade 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

32 

41 

6 

 

40,5 

51,9 

7,6 

Transtorno Específico da 

Aprendizagem  

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

 

21 

50 

8 

 

 

26,6 

63,3 

10,1 

Transtornos Motores 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

15 

63 

1 

 

19 

79,7 

1,3 

Espectro da esquizofrenia e 

outros transtornos psicóticos 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

 

17 

61 

1 

 

 

21,5 

77,2 

1,3 

Transtorno bipolar e 

relacionados 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

 

18 

58 

3 

 

 

22,8 

73,4 

3,8 

Transtornos depressivos 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

16 

54 

9 

 

20,3 

68,4 

11,4 

Transtornos de ansiedade 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

17 

39 

23 

 

21,5 

49,4 

29,1 

Transtorno obsessivo-

compulsivo (TOC) e 

relacionados 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

 

 

22 

44 

13 

 

 

 

27,8 

55,7 

16,5 

Transtornos dissociativos 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

23 

50 

6 

 

29,1 

63,3 

7,6 

Transtornos alimentares 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

22 

48 

9 

 

27,8 

60,8 

11,4 

Transtornos do sono-vigília 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

Sim, possuo Apneia e Hipopneia 

 

22 

35 

13 

4 

 

27,8 

44,3 

15,2 

X 



36 
 

Sim, possuo Transtornos do 

Sono Relacionados à Respiração 

Sim, possuo Transtorno de 

Hipersonolência 

Outro 

2 

2 

1 

 

3 

 

X 

X 

X 

 

X 

Transtornos da personalidade 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

26 

51 

2 

 

32,9 

67,9 

X 

Sindrome de burnout 

Nunca fui avaliado sobre isso 

Não possuo 

Sim, possuo 

 

28 

44 

7 

 

35,4 

55,7 

8,9 

 

Entender quais são os transtornos que mais acometem os religiosos sacerdotes 

investigados permite reconhecer a necessidade que os mesmos tem no uso de medicamentos. 

Entretanto, é importante ressaltar que a maneira como se usa e o tempo que o ingere nem 

sempre são efetivados de maneira correta, sendo este um dos motivos de elevada preocupação 

dos profissionais, familiares e comunidades, sobretudo, porque os religiosos acometidos 

dessas doenças tendem a ser afastados de suas paroquias. 

Vale salientar que esses quesitos apresentados fazem relação com os medicamentos 

dos mais diversos, sendo necessário que eles fossem questiondos sobre quais medicamentos 

fazem uso. 

 

 
 

Como percebe-se, 51,9% afirmou que não faz uso, porém 48,1% discorre que sim, ou 

seja, pode-se inferir que as porcentagens estão próximas, sendo necessário uma investigação 

acerca do cenário. A tabela 03 mostra os medicamentos citados pelas autoridades religiosas 

juntamente com a quantidade de tempo que eles fizeram e fazem uso desses fármacos, e logo 

ao lado é possível observar quais são os efeitos adversos de cada um: 



37 
 

 

Tabela 03- Medicamentos, tempo de uso e efeitos adversos 2020. 

MEDICAMENTOS 

ENFATIZADOS PELOS 

SACERDOTES 

TEMPO DE USO 

INFORMADO 

(média por 

entrevistado) 

EFEITOS ADVERSOS 

Glifage 2 meses a 1 ano  Náuseas; vômito; diarréia; dores 

abdominais. 

Ocupress Não informado Doença da córnea com olho 

dolorido; visão turva; dores de 

cabeça; náuseas. 

Insulina 15 a 20 anos Tremores; tontura; fraqueza; 

ansiedade. 

Forxiga 2 a 10 dias Boca seca; sonolência; cansaço; 
batimentos cardíacos acelerados; 

febre alta. 

Losartana potassica + 

hidroclorotiazida 

1 a 9 anos Tontura; Hipotensão; Vertigem. 

Maleato de enalapril 1 ano Tontura; Dor de cabeça; Fraqueza. 

Dorzal Não informado Tontura; Depressão; Distúrbios 

visuais; Dispneia. 

Dexilant 1 mês Convulsões; Vertigem; Fraqueza; 

Espasmos; Cãibras.  

Metri Não informado Pele avermelhada; Coceiras; 

Sensação de calor. 

Carbamazepina 15 anos Edemas; Retenção de líquido; 

Aumento de peso;  

Lotar 5 anos Rubor; Edema; Dores abdominais; 

Anorexia; Constipação. 

Sertralina 5 anos Insônia; Tontura; Dores de cabeça; 

Diminuição do apetite. 

Benicar 2 anos Dores abdominais; Vômitos; Tosse; 

Insuficiência Renal; Coceira; 

Edemas; Indisposição. 

Cabergolina 3 anos Náuseas; Cefaléia; Tontura; Dore 

abdominais; Rubor; Constipação. 

Sinvastantina 15 anos Dores abdominais; fraqueza; 

constipação; Distúrbios digestivos. 

Zart h Não informado Vômitos; Náuseas; Cólicas; 

Constipação; Cefaléia; Fadiga. 

Levoid Não informado Insônia; Irritabilidade; Cefaléia; 

Febre; Perda de apetite. 

Captopril Não informado Cefaléia persistente; Fadiga; 

Náuseas; Perda do paladar; Tosse 

seca.  

Avamys Não informado Cefaléia; Ulceração nasal; 

Sangramento nasal. 

Analgésico (Dipirona) Não informado Choque anafilático; Hipotensão; 
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Distúrbios renais. 

Valeriane 7 meses Tontura; Indisposição 
gastrointestinal; cefaléia.  

Finasterida Não informado Depressão; Diminuição da libido; 

Disfunção sexual.  

Aradois 1 ano Cefaléia; Fraqueza; Tontura; 

Alteração do paladar; Visão turva. 

Lipless Menos de 1 ano Erupções cutâneas; Alopecia; 

Urticária; Cefaléia; Tontura.  

Vitamina d 3 meses Náuseas; Vômitos; Obstipação; 

Desidratação; Insuficiência Renal. 

Betaistina Não informado Distúrbios gastrointestinais; 

Vômitos; Distensão abdominal.  

Combodart Não informado Erupções cutâneas; Coceira; 

Urticária; Constipação; Fadiga.  

Dramim Não informado Visão turva; Retenção Urinária; 

Tontura; Insônia; Irritabilidade. 

Lipidil Não informado Diarréia; Náuseas; Elevação das 

enzimas do fígado; Dores 

abdominais.  

Hidroclorotiazida Não informado Anorexia; Desconforto gástrico; 

Vômitos; Constipação; Pancreatite. 

Livalo Não informado Diarreia; Mialgia; Dor nas costas; 

Cefaléia. 

Pregabalina Não informado Aumento do apetite; Irritabilidade; 

Insônia; Depressão; Tontura; 

Sonolência.  

Dprev 4 anos Hipercalcemia; Hipercalciúria; 

Calcificação Ectópica. 

Rosuvastatina cálcica 5 anos Mialgia; Cefália; Atenia; Prisão de 

ventre; Vertigem.  

Vitamina c Não informado Diarréia; Náusea; Distúrbios 

digestivos.  

Xigduo xr 1 ano Vômitos; Dores intestinais; Perda do 

apetite.  

Metformina 15 anos Diarréia; Náuseas; Hipoglicemia.  

Aspirina 10 anos Alergias cutâneas; Danos renais; 

Vômitos; Broncoespasmos; 

Hemorragias. 

Venaflon 10 dias Tontura; Cefaléia; Mal estar; 

Erupções cutâneas; Prurido. 

Selozoc Não informado Mialgia; Desmaios; Vômitos; 
Disfunção sexual; Urticária. 

Alopurinol 5 anos Alopecia; Erupções; Uremia; 

Edemas; Astenia; Febre. 

Clopidogrel Não informado Cefaléia; Parestesia; Indigestão; 

Dores abdominais.  

Novorapid 2 anos Edema; Rubor; Inflamações 

cutâneas.  
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Finasterida Não informado Depressão; Diminuição da libido; 

Disfunção sexual. 

Vastarel Não informado Dores abdominais; Diarreia; 

Indigestão; Urticárias. 

Omega 3 Não informado Mal hálito; náuseas; hemorragias 

nasais.  

Saxenda 10 dias Náuseas; Hipoglicemia; Cefaléia; 

Perda do apetite; Fadiga.  

Novanlo Não informado Taquicarida; Vertigem; Fadiga. 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Tabela 04-Número de indivíduos de acordo com as doenças citadas. 

Doenças n % 

Hipertensão 13 26,00 

Problemas gástricos 11 22,00 

Diabetes 09 18,00 

Obesidade 03 6,00 
Rinite 03 6,00 

Asma 02 4,00 

Hérnia de disco 02 4,00 

Necrose asséptica da cabeça do fêmur direito e esquerdo e 

problemas visuais 
02 4,00 

Cálculo renal 01 2,00 

Câncer 01 2,00 

Gota 01 2,00 

Ansiedade 01 2,00 

Problemas musculares e ortopédicos 01 2,00 
*Foram contabilizados somente a opção “sim” para os indivíduos que tinha a presença da doença citado, devido 

um indivíduo possuir a possibilidade de ter uma ou mais doenças, o que torna a pergunta de múltipla escolha. 

Assim, a contagem e o percentual ultrapassam 44 indivíduos que tem doença ou 100%.  

 

Tabela 05- Número de indivíduos de acordo com uso de medicamentos 

Medicamento n % 

Glifage 08 22,86 

Losartana de potássica + hidroclorotiazida 07 20,00 

Analgésicos 06 17,14 

Rosuvastatina 04 13,33 

Vitaminas 04 13,33 

Sinvastantina 03 8,57 

Forxiga 03 8,57 

Insulina 03 8,57 
Metformina 03 8,57 

Pregabalina 03 8,57 

Ômega 03 8,57 

Maleato de Enalapril 02 5,71 

Deprev 02 5,71 

Livalo 02 5,71 

Finasterida 02 5,71 
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Alopurinol 02 5,71 

Selosoc 02 5,71 

Captopril 01 2,86 

Carbamazepina 01 2,86 

Levóid 01 2,86 

Dexilant 01 2,86 

Valeriana 01 2,86 

Avamys 01 2,86 
Benicar 01 2,86 

Lotar 01 2,86 

Sertralina 01 2,86 

Dorzal 01 2,86 

Metri 01 2,86 

Zart 01 2,86 

Cabergolina 01 2,86 

Dramim 01 2,86 

Domperidona 01 2,86 

Lipless 01 2,86 
Lipidil 01 2,86 

Finasterida + doxazosina 01 2,86 

Bestatina 01 2,86 

Combodart 01 2,86 

Xigduo 01 2,86 

Artrópode 01 2,86 

Venaflon 01 2,86 

Clopidogrel 01 2,86 

Saxenda 01 2,86 

Novo rapid 01 2,86 

Vastarel mr trimetazidina 01 2,86 
Novanlo 01 2,86 
*Foram contabilizados somente a opção “sim” para os indivíduos que faz uso de medicamento, devido um 

indivíduo possuir a possibilidade de fazer uso de um ou mais medicamentos, o que torna a pergunta de múltipla 

escolha. Assim, a contagem e o percentual ultrapassam 38 indivíduos que tem doença ou 100%.  

 

 A tabela 6 apresenta os resultados dos coeficientes de Spearman das horas de sono 

com horas trabalhadas com os respectivos valores-p dos indivíduos. Ao nível de significância 

de 5%, evidenciou-se a não correlação (valor-p 0,206) entre as horas de sono com as horas 

trabalhadas. 

 

Tabela 06- Teste de correlação das horas trabalhadas segundo as horas de sono, utilizando o 

coeficiente de Spearman, ao nível de significância de 5%. 

Variável 1 Variável 2 Coeficientes de 

correlação 

Valor-p 

Horas de sono Horas trabalhadas -0,144 0,206 
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A Tabela 7 apresenta os resultados do teste de Fisher realizados para testar a associação 

entre as doenças (hipertensão, diabetes e doenças gástricas), segundo uso e não uso de 

medicamentos. Ao nível de significância de α= 5%, rejeita-se a hipótese de independência, ou 

seja, há evidências de que exista associação entre a doença diabetes com medicamentos (uso e 

não uso). 

 

Tabela 07- Número de indivíduos por doenças (hipertensão, diabetes e doenças gástricas) 

segundo o não uso e uso de medicamentos, utilizando teste de Fisher, ao nível de significância 

de 5%. 

Doença 

Medicamentos 

Valor-p Não faz uso Uso Total 

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

Hipertensão     

Não 11 (35,48) 20 (64,52) 31 (70,45)  

Sim 02 (15,38) 11 (84,62) 13 (29,55) 0,282 

Diabetes     

Não 13 (37,14) 22 (62,86) 35 (79,55)  

Sim 00 (0,00) 09 (100,00) 09 (20,45) 0,041 

Doenças gástricas     

Não 07 (21,21) 26 (78,79) 33 (75,00)  

Sim 06 (54,55) 05 (45,45) 11 (25,00) 0,056 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados do teste de Fisher realizados para testar a associação 

entre os medicamentos (losartana + hidroclorotiazida, glifage, analgésicos, Rosuvastatina e 

vitaminas), segundo hipertensão (não, sim). Ao nível de significância de α= 5%, não rejeita-se 

a hipótese de independência, ou seja, não há evidências de que exista associação entre os 

medicamentos analisados com hipertensão. 

 

Tabela 08- Indivíduos com hipertensão segundo o uso de medicamentos, utilizando teste de 

Fisher, ao nível de significância de 5%. 

Uso de medicamento 

Hipertensão 

Valor-p Não Sim Total 

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

Losartana + hidroclorotiazida     
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Não 17 (73,91) 06 (26,09) 23 

(76,70) 

 

Sim 02 (28,57) 05 (71,43) 07 

(23,30) 

0,068 

Glifage     

Não 14 (60,87) 09 (39,13) 23 

(76,70) 

 

Sim 05 (71,43) 02 (28,57) 07 
(23,30) 

1,000 

Analgésicos     

Não 13 (54,17) 11 (45,83) 24 

(80,00) 

 

Sim 06 (100,00) 00 (0,00) 06 

(40,00) 

0,061 

Rosuvastatina     

Não 16 (61,54) 10 (38,46) 26 

(86,67) 

 

Sim 03 (75,00) 01 (25,00) 04 
(13,33) 

1,000 

Vitaminas     

Não 16 (61,54) 10 (38,46) 26 

(86,67) 

 

Sim 03 (75,00) 01 (25,00) 04 

(13,33) 

1,000 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados do teste de Fisher realizados para testar a associação 

entre os medicamentos (losartana + hidroclorotiazida, glifage, analgésicos, Rosuvastatina e 

vitaminas), segundo diabetes (não, sim). Ao nível de significância de α= 5%, não rejeita-se a 

hipótese de independência, ou seja, não há evidências de que exista associação entre os 

medicamentos analisados com diabetes. 

 

Tabela 09- Indivíduos com diabetes segundo o uso de medicamentos, utilizando teste de 

Fisher, ao nível de significância de 5%. 

Uso de medicamento 

Diabetes 

Valor-p Não Sim Total 

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

Losartana + hidroclorotiazida     
Não 15 (65,22) 08 (34,78) 23 (76,70)  

Sim 06 (85,71) 01 (14,29) 07 (23,30) 0,393 

Glifage     

Não 17 (73,91) 06 (26,09) 23 (76,70)  

Sim 04 (57,14) 03 (42,86) 07 (23,30) 0,640 
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Analgésicos     

Não 17 (70,83) 07 (29,17) 24 (80,00)  

Sim 04 (66,67) 02 (33,33) 06 (40,00) 1,000 

Rosuvastatina     

Não 19 (73,09) 07 (26,92) 26 (86,67)  

Sim 02 (50,00) 02 (50,00) 04 (13,33) 0,563 

Vitaminas     

Não 17 (65,38) 09 (34,62) 26 (86,67)  

Sim 04 (100,00) 00 (0,00) 06 (13,33) 0,287 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados do teste de Fisher realizados para testar a 

associação entre os medicamentos (losartana + hidroclorotiazida, glifage, analgésicos, 

Rosuvastatina e vitaminas), segundo doenças gástricas (não, sim). Ao nível de significância 

de α= 5%, não se rejeita a hipótese de independência, ou seja, não há evidências de que exista 

associação entre os medicamentos analisados com doenças gástricas. 

 

Tabela 10- Indivíduos com doenças gástricas segundo o uso de medicamentos, utilizando teste 

de Fisher, ao nível de significância de 5%. 

Uso de medicamento 

Doenças gástricas 

Valor-p Não Sim Total 

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

Losartana + hidroclorotiazida     

Não 18 (78,26) 05 (21,54) 23 (76,70)  

Sim 07 (100,00) 00 (0,00) 07 (23,30) 0,304 

Glifage     

Não 20 (86,96) 03 (13,04) 23 (76,70)  

Sim 05 (71,43) 02 (28,57) 07 (23,30) 0,565 

Analgésicos     

Não 21 (87,50) 03 (12,50) 24 (80,00)  

Sim 04 (66,67) 02 (33,33) 06 (40,00) 0,254 

Rosuvastatina     

Não 21 (80,77) 05 (19,23) 26 (86,67)  
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Sim 04 (100,00) 00 (0,00) 04 (13,33) 1,000 

Vitamina     

Não 23 (88,46) 03 (11,54) 26 (86,67)  

Sim 02 (50,00) 02 (50,00) 04 (13,33) 0,119 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados do teste de Fisher realizados para testar a 

associação entre as doenças (hipertensão, diabetes e doenças gástricas), segundo a faixa de 

idade (26 a 30 anos, 31 a 35 anos, 36 a 40 anos e mais de 41 anos). Ao nível de significância 

de α= 5%, rejeita-se a hipótese de independência, ou seja, há evidências de que exista 

associação entre diabetes e com as faixas de idade. Para demais doenças analisadas 

(hipertensão e doenças gástricas), não se observou associação com a faixas etárias. 

 

Tabela 11- Faixa de idade segundo as doenças (hipertensão, diabetes e doenças gástricas), 

utilizando o teste de Qui-quadrado e Fisher, ao nível de significância de 5%. 

Doenças 

Faixa de idade (anos) 

Valor-p 
De 26 a 30 De 31 a 35 De 36 a 40 Mais de 41 Total 

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

Hipertensão       

Não 03 (9,68) 04 (12,90) 07 (22,58) 17 (54,84) 31 (70,45)  

Sim 01 (7,69) 02 (15,38) 03 (23,08) 07 (53,85) 13 (29,55) 1,000 

       
Diabetes       

Não 04 (11,43) 06 (17,14) 10 (28,57) 15 (42,86) 35 (79,55)   

Sim 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 09 (100,00) 09 (20,45) 0,030 

       

Doenças 

gástricas 

      

Não 04 (12,12) 03 (9,09) 06 (18,18) 20 (60,61) 33 (75,00)  

Sim 00 (0,00) 03 (27,27) 04 (36,36) 04 (36,36) 11 (25,00) 0,158 

 

A tabela 12 apresenta os resultados do teste wilcoxon que tem o objetivo de verificar se 

há diferença entre as medianas das idades de acordo com os medicamentos (Losartana + 

hidroclorotiazida, glifage, analgésicos, rosuvastantina, vitaminas, sinvastantina, forxiga, 
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metformina, insulina, pregabalina e ômega). Ao nível de significância de 5%, há indícios de 

que a mediana da idade é diferente nos indivíduos com uso e não uso dos medicamentos. 

 

Tabela 12- Média de idade segundo os principais medicamentos utilizados, utilizando o teste 

de wilcoxon, ao nível de significância de 5%. 

Principais medicamento 
Idade 

Valor-p 
Média  Desvio padrão 

Losartana + hidroclorotiazida    

Não usa 45,4 10,54  
Usa 44,57  8,46 0,951 

Glifage    

Não usa 43,74 9,26  

Usa 50,50 11,50 0,062 

Analgésicos    

Não usa 44,86 10,68  

Usa 47,33 6,47 0,393 

Rosuvastantina    

Não usa 45,06 10,58  

Usa 47,00 4,69 0,604 

Vitamina    

Não usa 45,52 10,14  

Usa 43,50 10,63 1,000 

Sinvastantina    

Não usa 44,53 9,89  

Usa 53,33 9,71 0,174 

Forxiga    

Não usa 45,31 9,81  

Usa 45,00 15,00 0,977 

Metformina    

Não usa 45,13 10,48  
Usa 47,00 3,46 0,595 

Insulina    

Não usa 44,75 10,36  

Usa 51,00 0,00 0,194 

Pregabalina    

Não usa 45,50 10,35  

Usa 43,00 6,93 0,637 

Ômega    

Não usa 44,28 9,78  

Usa 56,00 6,93 0,036 

DP: desvio padrão 

 

5 DISCUSSÃO 

 

De acordo com Barbosa (2020), para as autoridades religiosas ter fé em algo é 

fundamental para eles, pois se trata de uma crença que não é apenas subjetiva, e abrange um 
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âmbito totalmente performatividade, ou seja, é uma prática social que tem como objetivo a 

mudança, sendo assim, torna-se indispensável, uma vez que, ter fé é o que faz com que eles 

lutem pela vida e, segundo o autor, quando associado a terapias medicamentosas, na 

concepção desses indivíduos, pode levar à cura. 

A Carbamazepina, por exemplo, foi um medicamento citado por um dos entrevistados 

e segundo ele, faz uso por 15 anos desse fármarco. De acordo com Franco, Fonseca e Hassan 

(2019), o uso prolongado da substância presente nesse medicamento age de forma direta nos 

osteoblastos, e com isso, realiza a inibição da formação óssea, por isso, pessoas com epilepsia, 

como é o caso do entrevistado, apresentam um risco mais elevado de fraturas ósseas. Outro 

entrevistado faz uso da Metformina a longo prazo, exatos 15 anos, o que permite a ressalva de 

que esse medicamento atua como inibidor da produção de lipídeos e faz com que o usuário 

diminua sua ingestão de alimentos, sendo assim, um dos diversos efeitos desse fármaco é a 

perda de peso (COMINATO et al., 2015). 

Outro medicamento apresentado por um dos entrevistados, trata-se da aspirina, que o 

mesmo afirmou fazer uso há 10 anos. Tendo em vista essa informação, é importante frisar que 

essa substância inibe a agregação plaquetária e faz com que haja dificuldade para coagulação 

do sangue. Corroborando com a assertiva, Oliveira, Matos e Barros (2019) abordam que a 

aspirina aumenta o risco do usuário desenvolver uma trobose ou aumentar os riscos de 

hemorragia justamente por esse efeito que ele assume dentro da corrente sanguínea. Além 

disso, os autores afirmam que o uso indiscriminado da substância também ocasiona úlceras 

estomacais.  

Com relação ao diabetes, hipertensão e Doenças gástricas, por exemplo, onde os 

sacerdores afirmam terem contraído, percebe-se que não tratam-se de comorbidades 

concebidas no ambiente de trabalho, apenas paroquiais. No estudo de Silva (2013, p.30) ele 

ponta que as situações de stresse, em qualquer que seja o cenário, pode ocasionar “tensão 

emocional, cólica estomacal, inchaço do estômago, problemas de pele, depressão, ansiedade, 

ganho ou perda de peso, problemas no coração, pressão alta, síndrome do intestino irritado, 

diabetes, dor nas costas e/ou pescoço”, entre outros. Conforme o autor são problemas 

ocasionados por mudanças, consideradas desagradáveis para o corpo humano, gerando então, 

doenças diversas. 

Corroboram com as informações, Mesquita et al. (2014) quando afirmam que durante 

sua pesquisa puderam perceber que o estresse desencadeia diversas doenças, onde se insere o 

diabetes. Conforme os autores, em profissionais como professores, policiais ou mesmo 
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profissionais de saúde, foi possível identificar os mesmos problemas, ocasionados pelo 

estresse de seu dia a dia profissional. 

É importante entender que o uso desses medicamentos é ocasionado por transtornos, 

que foram apresentados aos sacerdotes, a fim de que eles pudessem discorrer se eram 

diagnosticados com algum deles, estando entre os mesmos os depressivos, alimentares, 

alcoólicos, entre outros. Neste viés, vale ressaltar que, de acordo com os entrevistados, 

nenhum foi devidamente diagnosticado por um profissional, mas mesmo assim o consumo 

dos medicamentos é rotineiro. Percebe-se então a necessidade dos sacerdotes buscarem por 

profissionais terapêuticos, afim de que estes auxiliem os mesmos a dar continuidade a seus 

tratamentos, porém de maneira saudável. 

Ainda compreende-se que os mesmos precisam minimizar suas cargas horárias de 

trabalho, a fim de que seja possível ter mais lazer e menor teor de estresse em seus dias, sendo 

estes fatores indispensáveis para o descanso mental e físico, evitando assim transtornos 

futuros e mais acentuados. 

Voltando-se as porcentagens da pesquisa, identificou-se que existem algumas 

limitações para o presente estudo. Por exemplo, a taxa de resposta da pesquisa (24,84%) pode 

indicar que os sacerdotes em esgotamento físico ou mental podem ter menos probabilidade de 

responder a uma pesquisa, ou ainda alguns puderam ter dúvidas sobre como os dados seriam 

usados e, se seus comentários poderiam prejudicar a percepção pública do sacerdócio. Além 

disso, é possível que os sacerdotes sejam suscetíveis a tentarem apresentar a sua vocação da 

melhor maneira possível, e que haja um certo constrangimento que os impede admitir que 

estão com problemas de saúde, minimizando assim a possibilidade dos mesmos buscarem por 

profissionais que os auxiliem. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Fica claro que os medicamentos que são usados pelos religiosos abordados, a fim de 

minimizar as dificuldades que estes sentem e que foram ocasionados pelas pressões de suas 

funções nas pastorais, em alguns momentos são viáveis para garantir que haja equilíbrio entre 

a vida social dos sujeitos e sua saúde, sendo esta interferida tanto de maneira física quanto de 

forma psicológica. 

O texto esclarece que esses medicamentos são apresentados aos sacerdotes como uma 

maneira de que eles consigam exercer seu papel na sociedade sem interferências 

significativas, entretanto com as resistências encontradas junto a eles para que procurem 
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profissionais da psicologia para uma melhor avaliação acerca de sua saúde mental, 

principalmente, estes sujeitos tendem a dificultar o seu estado de saúde, pois passam a 

permanecer com seus medicamentos por períodos prolongados, o que acarreta outros 

problemas. 

Observou-se que esses religiosos, em sua grande maioria, não pretendem mudar o 

cenário, pois na visão deles os medicamentos alinhados a sua fé e crença permitem uma 

possível cura. Para esclarecer que esse pensamento é errôneo, o texto traz os efeitos 

contraditórios desses medicamentos e como eles podem afetar negativamente no dia a dia de 

sua atividade, enquanto sacerdote, sobretudo, quando direcionam pessoas que sofrem com os 

mesmos problemas. 

Ficou evidente que a pressão ocasionada pela própria fé dos sacerdotes, faz com que 

eles se boicotem e não procurem ajuda. A pesquisa não descaracteriza o auxílio da fé nos 

desgastes sentidos, emocionalmente falando, mas esse precisa estar alinhada a outras práticas 

de auxílio, como o contato com profissionais de saúde e o devido direcionamento ao uso de 

medicamentos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: TCLE (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO) 

 

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. 
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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 assentimento 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 

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 
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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, 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 

mailto:cep@uern.br
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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. 

 

 

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 

 

 

mailto:isabelinemendes@gmail.com
mailto:ricardo_cirilo@hotmail.com
mailto:faustoguzen@uern.br
mailto:cep@uern.br
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ANEXO 2: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO 2: DECLARAÇÃO DO ORIENTADOR 
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ANEXO 3: DECLARAÇÃO DE USO ESPECÍFICO DO MATERIAL E DE TORNAR 

PÚBLICO OS RESULTADOS 
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ANEXO 4: CARTAS DE ANUÊNCIA 

 



64 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ANEXO 5: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

INSTRUMENTO DE COLETA 

 

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 
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(  ) Transtorno Conversivo 

 

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) 
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(  ) Nunca fui avaliado sobre isso. 

(  ) 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__________________________________________. 
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2.3 Desenvolveu algum transtorno de ansiedade relacionado ao período de distanciamento / 

isolamento social durante a pandemia do COVID-19? 

(  ) 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) 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 


