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A fé e a espiritualidade apresentam um papel muito importante na vida
e no cotidiano das pessoas. Sabe-se que, para um paciente que recebe
um diagnóstico de câncer, procurar reconforto nas crenças para
atravessar o momento de extremo sofrimento pode ser uma alternativa
positiva no processo de cura. Desse modo, a religião consegue alentar,
pois, além de ser capaz de nortear os atributos sociais, morais e
comportamentais dos seres humanos, sua filosofia é capaz de minimizar
a dor e de criar novas expectativas. Assim, nota-se que por intermédio
da fé, as dores podem ser minoradas e o processo, do tratamento à
cura, torna-se mais reconfortante. Portanto, as crenças são
determinantes para o enfrentamento da condição clínica do paciente,
mostrando que diferentes fatores contribuem para o processo de cura e
colocando a religiosidade em pauta na prática médica. Logo, a partir de
uma expectativa mais ampliada, incluir a fé como elemento inerente
nesse processo de cura e de tratamento torna-se importante,
reconhecendo e respeitando a dimensão da simbologia no processo

individual.

1. INTRODUÇÃO

3. RELATO DE EXPRIÊNCIA

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA

4. REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA

O atributo da fé faz parte da vida do ser humano, sendo vivenciado e desvelado no momento da dificuldade, pois o impacto ao receber um diagnóstico difícil

traz consigo sofrimento e incertezas. Mas, por intermédio da crença, os desfechos podem ser positivos e o reconhecimento da espiritualidade como estratégia
no enfrentamento da doença é essencial no processo de cura, haja vista que fatores emocionais e biopsicossociais estão, intimamente, entrelaçados com a fé.
Sendo assim, foi possível compreender que o significado da influência da religião é capaz de proporcionar ao paciente um novo olhar, de forma mais
equilibrada, quanto aos desafios oferecidos por um prognóstico.

5. CONCLUSÕES OU RECOMENDAÇÕES

A presente atividade teve como objetivo geral:
• Relatar o papel da fé e da espiritualidade no processo saúde-doença,

a partir da discussão acerca da importância de reconhecer e respeitar
a religiosidade e a fé individual.

2. OBJETIVOS

Compreender a esfera singular da espiritualidade e da religiosidade é
pilar fundamental para que os pacientes se sintam acolhidos e
respeitados, além de fornecer um fio de esperança diante da situação a
qual estão sendo expostos.

Debater sobre isso, no âmbito acadêmico do curso de graduação em
Medicina, permite aos futuros médicos o conhecimento necessário para
assegurar que os pacientes sintam a autonomia de vivenciar o processo
saúde-doença amparados por sua fé e suas crenças.

A vivência da espiritualidade e da religiosidade no processo saúde-
doença torna-se essencial para o fortalecimento do vínculo médico-
paciente. Pois é possível observar, diante de inúmeros relatos, que a
credibilidade ofertada ao processo de cura contribui para o alívio da dor,
além de trazer à memória a convicção de que no decorrer de todo o
processo a singularidade de cada paciente não foi desmerecida e nem
desacreditada . Atribuir a fé e a religiosidade o seu papel de pilar
fundamental na vida de cada paciente faz com que a esperança de
tempos melhores sejam possíveis através da oração e da positividade.
Dessa maneira, a crença possibilita o enfrentamento das dores e a fé em
um Ser Supremo, arraigada na nossa cultura, demonstra que é no
momento da tribulação que se contempla a personificação da fé. Logo,
as formas de expressar a espiritualidade trazem resiliência quanto à
nova realidade que se aponta depois de um diagnóstico por mais difícil
que esse possa ser.
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