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Introdução: Ao longo da história, os modelos de explicação da saúde e da doença sempre 

estiveram vinculados aos diferentes processos de produção e reprodução das sociedades 

humanas além do conhecimento disponível em cada época(1) . Dessa forma, a cultura possui 

grande relação com a saúde, haja vista que abrange um conjunto de conhecimentos, costumes 

e crenças obtidos pelo ser humano inserido em uma determinada sociedade(2) . Tal definição 

faz da religião um dos aspectos envolvidos na construção de representações sociais 

pertencentes a um povo, pois possui raízes histórico-culturais antigas presentes em mitos 

gregos, em rituais indígenas e nas inscrições bíblicas, que influenciaram e ainda vêm 

influenciando a cultura nos tempos atuais(3) . No monoteísmo cristão, o Deus passou a ser 

não só o senhor da vida e da morte, mas ainda da saúde e da doença. Assim, como premiação 

pela obediência à lei divina, era dada a saúde e, como castigo por seu descumprimento, a 

doença(3). Ademais, como alternativa de superação dos modelos clássicos, o conceito de 

saúde incorporou uma nova maneira de pensar, abordando explicações para os achados 

universais de que a mortalidade e a morbidade obedecem a um gradiente que atravessa as 

classes socioeconômicas, de modo que menores rendas ou status social estão associados a 

uma pior condição em termos de saúde o que reflete a conjuntura social, econômica, política e 

cultural de diferentes povos(4). Constata-se, dessa maneira, não só a diversidade de 

implicações que a religiosidade pode ter nos fenômenos relacionados à saúde e ao adoecer, 

mas também que nem sempre haverá homogeneidade de pensamentos em relação ao processo 

saúde-doença, de forma mais específica, no caso da abordagem escolhida pelos discentes, por 

parte dos integrantes de uma mesma religião. Dessa forma, tais divergências de opiniões 

devem ser analisadas sobre influência de variáveis como: idade, sexo, escolaridade e 

profissão. Objetivos: O objetivo da pesquisa realizada foi descrever as representações sociais 

sobre o processo saúde-doença no catolicismo e analisar as diferentes visões – sobre esse 

processo no que tange ao adoecimento – de indivíduos pertencentes ao Catolicismo. 

Métodos: O desenvolvimento deste trabalho ocorreu nos meses de Outubro e Novembro do 

ano de 2019 por acadêmicos de enfermagem, do segundo semestre, da Universidade Federal 

do Pará (UFPA). O presente estudo consiste em um trabalho da atividade curricular Métodos 

Quantitativos em Saúde, o qual visa explanar, de forma sucinta, as representações sociais 

divergentes e convergentes do Catolicismo. A proposta do trabalho direciona-se a dissertar 

sobre um estudo descritivo que visa analisar a visão dos cidadãos de uma mesma religião em 

relação a temas ligados com o processo saúde-doença na cidade de Belém, Pará. Nesse 

contexto, dirigiu-se um questionário direcionado a um grupo de 20 pessoas incluídas na faixa 

etária de 20 a 80 anos, para a identificação das reflexões dos entrevistados a respeito da 

temática. O questionário constitui-se de seis perguntas sendo elas: “Quando eu lhe falo saúde 

o que primeiramente você pensa? Quando eu lhe falo doença o que primeiramente você 

pensa? O que é saúde? O que é doença? Por que você acha que adoecemos? Você acha que 

comportamentos e atitudes que infringem as leis de Deus podem provocar doenças no ser 
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humano?”. Além disso, após a coleta de dados foi realizada a sintetização das respostas aos 

questionamentos e reconhecimento do panorama social adquirido pelos padrões analisados, 

utilizados para compor as conclusões dessa pesquisa. Para manutenção de preceitos éticos 

nessa pesquisa, contamos com a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará, sob o Parecer nº 195.868. 

Resultados e Discussão: A entrevista apresentada demonstrou variação quanto a resposta da 

última pergunta feita aos entrevistados, em que 50% deles disse que atitudes que infringem as 

leis de Deus podem provocar doenças e os outros 50% disseram que não. Vale ressaltar que 

todos os entrevistados são católicos, sendo 11 deles do sexo feminino e 9 do sexo masculino, 

dentre os quais 40% são casados, 25% são solteiros, 15% estão namorando, 10% são 

divorciados e 10% são viúvos. O nível de escolaridade dos entrevistados variou de ensino 

médio incompleto até pós-graduado. Além disso, quanto a associação de palavras 

relacionadas à pergunta “Quando eu lhe falo em saúde, o que primeiramente você pensa?” 

houve uma convergência de ideias e 60% dos entrevistados respondeu bem-estar. Entretanto, 

as respostas obtidas em relação à pergunta “Quando eu lhe falo doença o que primeiramente 

você pensa?” foram muito divergentes e algumas delas foram: remédio, morte, mal estar, dor, 

vazio e tristeza. Ainda, foi questionado “O que é saúde?” e 60% das respostas foram bem-

estar e equilíbrio, e ao serem indagados sobre “O que é doença?” 50% respondeu que é a 

ausência do bem estar ou uma alteração do estado de saúde e os outros 50% tiveram respostas 

divergentes e pessoais(5). Ademais, quando foi perguntado “Por que você acha que 

adoecemos?” as respostas foram plurais, como: falta de cuidado próprio, negligencia com a 

saúde e modo de vida. Conclusão/Considerações Finais: Diversas religiões expressam uma 

forma distinta de encarar o processo saúde-doença, todavia, a diferença também existe dentro 

da mesma religião – como foi observado no catolicismo, após análise da pesquisa. Nesse 

sentido, foram observadas divergências de visões de indivíduos pertencentes ao catolicismo 

no que tange à influência do divino na saúde humana. Foi analisado que não somente o que é 

ensinado em cada religião, mas também a relação de cada indivíduo com a mesma vai 

interferir no modo de visualizar os acontecimentos da vida – a exemplo do adoecimento. 

Pode-se concluir, portanto, que indivíduos pertencentes à mesma vertente religiosa divergem 

sobe a concepção do processo saúde-doença, influenciando, assim, suas formas de encarar 

doenças. Por fim, conclui-se que o estudo proporcionou a aquisição do conhecimento sobre as 

divergências dentro das representações sociais, importante para auxiliar o profissional da 

saúde a escolher a melhor conduta para o cuidado com o paciente, levando em consideração a 

religiosidade do mesmo e sua visão individual sobre o processo saúde-doença. Logo, com a 

conduta correta do profissional de saúde, ter-se-á o alcance do cuidado holístico para com 

paciente. 

 

Descritores: Enfermagem em saúde comunitária, Catolicismo, Psicologia social. 
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