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-NOVA YORK- Pesquisadores do
Hospital McLean em Massas-
chusetts, nos Estados Unidos,
inscreveram 159 homens e
mulheres em um programa de
terapia cognitivo comporta-
mental de dez sessões de tera-
pia em grupo, individual e, em
alguns casos, medicamentos.
Cerca de 60% dos participan-
tes estavam em tratamento de
depressão, enquanto outros ti-
nham transtorno bipolar e an-
siedade, para citar alguns dos
diagnósticos. Todos tiveram
que classificar sua espirituali-
dade respondendo à seguinte
questão: “Até que ponto você
acredita emDeus?”. Os resulta-
dos, publicados esta semana
na “Journal of Affective Disor-
ders”, revelaram que cerca de
80% dos participantes relata-
ram alguma crença em Deus.
A força da fé não estava rela-

cionada à gravidade dos sinto-
mas iniciais. Acima de tudo, os
que classificaram sua crença
espiritual como mais impor-
tante pareciam ser menos de-
primidos após o tratamento,
em comparação com aqueles
com pouca ou nenhuma cren-
ça. Eles também pareciamme-
nos propensos a se envolver
em comportamentos de auto-
mutilação.
— Pacientes com mais cren-

ça em Deus apresentaram re-
sultados melhores no trata-
mento — disse o líder do estu-
do, David Rosmarin, psicólogo
do Hospital McLean e diretor
do Centro de Ansiedade em

Nova York.
Uma possível razão para este

fenômeno , segundo ele, é que
“pacientes com mais fé em
Deus também têm mais fé no
tratamento. Eles têmmais pro-
babilidade de achar que o tra-
tamento pode ajudar, e têm
mais tendência a ver esta pos-
sibilidade como real”.
Das 56 pessoas que expres-

saram uma forte fé em Deus,
27 também tinham expectati-
vas muito altas em relação ao

tratamento, enquanto nove ti-
nham pouca esperança. Já en-
tre 30 pacientes que disseram
ter nenhuma crença em Deus
ou emumpodermaior, apenas
dois acreditavammuito no tra-
tamento.
— Este é um dos primeiros

estudos que li que observa a
relação entre a força do com-
prometimento religioso ou es-
piritual e melhores resultados
— disse a psiquiatra Marilyn
Baetz, da Universidade de

Saskatchewan, no Canadá, e
que estuda os efeitos da religi-
ão e da espiritualidade na saú-
de mental. Em um estudo an-
terior, a médica descobriu que
pessoas com síndrome do pâ-
nico que classificavam a religi-
ão como “muito importante”
respondiam melhor à terapia
comportamental, mostrando
menos estresse e ansiedade
que aquelas que consideravam
a religião menos importante.
Avaliar como as práticas reli-

giosas afetam a saúde é difícil,
em parte porque os pesquisa-
dores não podemdesignar ale-
atoriamente pessoas a abraça-
rem uma religião ou não, da
formaque podemescolher, em
um teste demedicamentos por
exemplo, os participantes que
tomam a nova droga ou um
placebo. Amaioria dos estudos
dessa relação são observacio-
nais, e as pessoas que sãomais
oumenos religiosas podem di-
ferir em outros aspectos im-
portantes, o que torna difícil
saber se a fé religiosa está real-
mente tendo efeito ou se é re-
sultado de algum outro fator.

PADRÃO DE PENSAMENTO
Trazer à tona os efeitos da fé
sobre os resultados do trata-
mento pode, no entanto, ser
umameta importante. Amaio-
ria dos americanos acredita
em Deus — 92%, de acordo
com uma pesquisa Gallup de
2011, embora a porcentagem
entre os profissionais de saúde
mental seja consideravelmen-
te menor. Um estudo de 2003
descobriu que 65% dos psiqui-
atras disseram que acredita-
vam em Deus, comparados
com 77% de outros médicos.
Pesquisas anteriores já ti-

nham associado a prática reli-
giosa ao aumento de expectati-
va de vida e, alguns estudos, à
redução dos riscos de depres-
são. Mas este estudo não ob-
servou a frequência com que
os participantes iam à igreja,
ou a que religião pertenciam,
mas sua crença na existência
de uma força maior.
— Eu acho que esta é uma

boa maneira de medir cientifi-
camente as coisas que têm a
ver com a experiência da espi-
ritualidade das pessoas — dis-
se o professor de psicologia e
psiquiatria Torrey Creed, da
Universidade da Pensilvânia.
— Acredito que este seja um
estudo de estilos cognitivos,
onde há um padrão de pensa-
mento que ajuda as pessoas a
se sentirem melhor no trata-
mento. E dois exemplos desse
padrão de pensamento são ‘eu
acredito no tratamento’ e ‘eu
acredito em Deus’.
De acordo comRandiMcCa-

be, diretor do Centro de Trata-
mento e Pesquisa de Ansieda-
de na Clínica St. Joseph’s, nos
Estados Unidos, a crença das
pessoas de que algo vá funcio-
nar faz com que funcione na
maioria dos casos, um efeito
similar ao do placebo.
— A crença do paciente em

sua melhora, sua atitude em
relação a isso influencia como
ele se sente. E na terapia cogni-
tivo comportamental este é o
ponto que tentamos mudar: a
crença da pessoa, como ela se
vê em relação ao mundo, sua
perspectiva.
Para o psicólogo David Ros-

marin, líder do estudo, às ve-
zes os medicamentos não fun-
cionam, e às vezes a psicotera-
pia não funciona.
— Mas se a pessoa acredita

em alguma coisa metafísica,
espiritual, que pode ser eterna,
permanente, onipotente, en-
tão esta coisa pode ser uma
fonte importante para ela, par-
ticularmente em períodos de
estresse emocional. l

CRENÇA E CURA MENTAL
Mais novo estudo sugere que fé emDeusmelhora a resposta a tratamentos de transtornos do cérebro
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l VÍDEO: A opinião dos especialistas dos Encontros
O GLOBO Saúde e Bem-Estar sobre como fé e
espiritualidade agem em benefício dos pacientes.

l PÉS: A Escola de
Medicina de Harvard dá
dicas de como escolher
os sapatos certos para
evitar danos na
articulação que sustenta
o peso do nosso corpo.

l BEBÊS: Cortar o cordão
umbilical do bebê, pelo
menos um minuto após o
nascimento, aumenta o
estoque de ferro e a
hemoglobina do bebê sem
trazer riscos para a mãe.

l DIETA: Uma lista de seis
alimentos saudáveis que
engordam foi elaborada por
nutricionistas da rede inglesa
de varejo Tesco e traz
dicas para ajudar a preservar a
dieta com outras opções.

ENCONTROSOGLOBOSAÚDEEBEM-ESTAR
_

AR
QU
IV
O

Podermaior.
Quem acredita
costuma crer
mais nos
tratamentos
também,
segundo o
estudo
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Preces e mantras podem
agir sobre coração e câncer
Confiança e estilo de vida
são fatores de sucesso

terapêutico
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A fé e o estilo de vida têm tanto
efeito na saúde cardiovascular
que ganharam duas mesas re-
dondas no 68º Congresso Bra-
sileiro de Cardiologia, no Rio
de Janeiro, em setembro. A
aceitação da doença e a crença
de ter que enfrentá-la como
parte de um plano maior é ob-
servada pelos médicos como
fator positivo em pacientes re-
ligiosos, praticantes ou não.
— A gente não aprende isso

na faculdade,mas eu vejomui-
to nas UTIs coronarianas paci-
entes graves que, com fé, en-
frentam a doença com muita
determinação—conta omédi-
co Roberto Esporcatte, da So-
ciedade de Cardiologia do Rio.
Não há estudos científicos

definitivos sobre o poder da
prece, é difícil documentar o
índice de mortes de pessoas
mais ou menos religiosas, mas
até agora, o que se sabe é que a
crença em um poder superior
tem ação benéfica na qualida-
de de vida dos pacientes.
— Em relação ao bem-estar,

pacientes que têm uma espiri-
tualidade em tratamento cos-
tumam apresentar pressão ar-
terial melhor, melhores taxas,
menos calcificação coronaria-
na, mas isto é uma dedução —
explica o cardiologista. — Esta

ponte entre a formação orto-
doxa e a vida religiosa dos pa-
cientes será tratada no con-
gresso, porque por mais que se
estude novos medicamentos
não se sabe porque alguns res-
pondem a eles e outros não.
No tratamento de tumores

há uma comprovação de alte-
ração cognitiva de 40% relacio-
nada à quimioterapia, em mu-
lheres que sobreviveram ao
câncer de mama. Mas nas que
praticam ioga essa alteração é
menor, segundo a Mônica
Klemz, do Centro Oncológico
deNiterói. Pode ter a ver como
exercício, com os mantras,
com a respiração, com amedi-
tação durante as aulas ou com
o conjunto desses fatores.
—Édifícil definir emedir a fé

das pessoas. Até agora nos es-
tudos não há aumento de so-
brevida em religiosos, a não ser
nos adventistas do sétimo dia,
mas neste caso é relacionado a
uma vidamais regrada pratica-
da por quem é desta religião—
observa a oncologista.
Mônica alerta para resulta-

dos conflitantes em relação ao
tema, já que a situação de do-
ença quando vista como puni-
ção pode atrapalhar a recupe-
ração do paciente. Mas ela
conta que em reuniões com
pacientes oncológicos a figura
de um padre ou religioso cos-
tuma emocionar.
— Em geral, quando há uma

prece, a equipe médica e os
pacientes se emocionam, acho
que porque a gente lembra da
fé na recuperação. l

“Se a pessoa
acredita em alguma
coisa metafísica,
esta pode ser uma
fonte importante
em períodos de
estresse”
David Rosmarin
Psicólogo

Product: OGlobo PubDate: 14-07-2013 Zone: Nacional Edition: 1 Page: PAGINA_AP User: Asimon Time: 07-13-2013 00:28 Color: CMYK

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 jul. 2013, Economia, p. 40.




