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A ligação entre ciência, 
medicina, educação ,práticas 
curativas e espiritualidade se 
perde na noite dos tempos.  

Crenças e práticas religiosas, 
através da história 
documentada, têm sido 
associadas com saúde e 
práticas de cura.  

Todas as civilizações 
humanas antigas (Sumeriana, 
Egípcia, Hindu, Chinesa, 
Grega e Romana) lidaram 
com doenças físicas em 
termos religiosos e 
espirituais  

 (Koening, McCullough et al., 2001 ). 



Por séculos os 
estabelecimentos religiosos 
regularam e controlaram a 
ciência, a medicina, a 
educação e os cuidados em 
saúde.  

Ordens religiosas foram 
também responsáveis por 
construir e estabelecer os 
primeiros hospitais e 
hospices há 1700 anos.  

Muitos hospitais e 
faculdades e universidades 
ainda hoje são mantidos por 
ordens religiosas 



Cisma entre Espiritualidade e Medicina 

 
 
 

 Freud eloquentemente descreve as  
 influências neuróticas e irracionais da religião  
 na psique humana no livro futuro de uma  
 ilusão(1927) e em numerosos outros artigos. 



´´As crenças religiosas 
não são conseqüência 
da experiência ou 
resultado do 
pensamento: São ilusões, 
satisfazendo os desejos 
humanos mais antigos, 
fortes e urgentes. O 
segredo da sua força está 
na intensidade desses 
desejos `` 
(Sigmund Freud,  Futuro 
de uma ilusão ,1927). 



“Religiosidade é em muitos aspectos 
equivalente a pensamento irracional e 
transtorno emocional... 

A solução terapêutica mais elegante para 
problemas emocionais é ser não 
religioso...quanto menos religioso, 
maior será a saúde emocional.”  

(Albert Ellis, 1980) 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Albert_Ellis_2003_emocionalmente_sentado.jpg


Resurgência da Espiritualidade na 
Saúde e na Educação 

Na década de 80, epidemiologistas americanos 
começaram a cruzar dados relativos a 
religiosidade e saúde física e observaram que a 
prática de religiosidade estava associada, na 
maioria das vezes, com melhores indicadores 
de saúde.  

Contrariando dessa forma toda a crença de 
quase um século. 



Espiritualidade X Religiosidade 
Religião Espiritual 

Focado na Comunidade Individualístico 

Observável, medível e objetivo Menos visível e medível, mais subjetivo 

Formal,ortodoxo, organizado Menos formal, ortodoxo e organizado 

Orientado para o comportamental, 
práticas exteriores 

Orientado pra o emocional, práticas 
interiores 

Autoritarismo em termo de 
comportamento 

Não Autoritário 

Doutrina separando o bem do mal Indefinido, Não orientado em termos de 
doutrina 



Religiosidade X Espiritualidade 

 Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais, 
e símbolos designados para facilitar uma proximidade com o 
sagrado ou transcendente (Deus, Poder Superior, A Realidade 
Última) e estabelecer um entendimento do relacionamento e a 
responsabilidade individual para com os outros vivendo na 
comunidade. 
 

 Espiritualidade: É a busca pessoal para entender as respostas 
às questões últimas sobre a vida, sobre o significado e sobre  o 
relacionamento com o sagrado ou transcendente, o qual pode 
(ou não) levar a um aumento do desenvolvimento dos rituais 
religiosos e a formação da comunidade. 



´´ O que nós podemos entender por 
espiritualidade? 

Nós não podemos chamar de amor, admiração, 
veneração, tampouco a confiança que um 

Ser Humano tem em outro. Isto nós 
chamamos de influências humanizadoras.  

Mas sentimentos advindos da consciência de 
uma presença superior à humana, desconexa 
da materialidade, isto nós podemos chamar 

de influências espirituais.`` 
Florence Nightingale 

Nightingale F, Suggestions for Thought. University of Pennsylvania Press. Philadelphia; 1994 



Mecanismos Fisiológicos da 
Espiritualidade 

Espiritualidade/
Redução do 

Estresse 

Sistema 
Cardiovascular 

Sistema 
Endócrino 

Sistema 
Imunológico 

Seybold, KJ. J Behav Med, 2007 



Os pacientes têm necessidades Espirituais 

1-Em um estudo multicêntrico com 230 
pacientes portadores de câncer 
avançado, 88% dos pacientes 
disseram que a religião foi pelo 
menos de alguma forma importante.  

Entretanto, um pouco menos que a 
metade(47%) disseram que suas 
necessidades espirituais foram 
minimamente ou não foram em nada 
atendidas por suas comunidades 
religiosas;  

mais ainda, aproximadamente ¾ (72%) 
disseram que suas necessidades 
foram minimamente ou não em 
foram em nada atendidas pelo 
sistema médico(ex. médicos, 
enfermeiros ou capelães) 

 
Koenig,2015 



Crenças religiosas influenciam as decisões 
dos pacientes sobre seu tratamento? 

Crenças religiosas influenciam dieta, 
cooperação com o tratamento médico,tomar 
quimioterapia ou radioterapia, aceitar 
transfusão de sangue, vacina das crianças, 
cuidado pré-natal, tomar antibióticos e 
medicamentos, mudança do estilo de vida, 
aceitar o encaminhamento a um psicólogo ou 
psiquiatra, retornar à consulta médica. 

Koenig, 2007-Spirituality in Patient Care 



Cuidados Paliativos-Conceito OMS 
 Os Cuidados Paliativos foram definidos pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 1990, e redefinidos em 2002, como sendo "cuidados 
paliativos consistem na assistência promovida por 
uma equipe multidisciplinar, que objetiva a 
melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 
familiares, diante de uma doença que ameace a 
vida, por meio da prevenção e alívio do 
sofrimento, da identificação precoce, avaliação 
impecável e tratamento de dor e demais sintomas 
físicos, sociais, psicológicos e espirituais". 



Grupo WHOQOL-OMS  







Brasil 

(Datafolha, 2007) 

Acredita: 
 em vida após a morte: 86% 
 que Deus existe: 99% 
 que o Espírito Santo existe: 97% 
 reencarnação: 33% 
Que temos alma: 85% 

(N=5.700) 
 



Distribuição percentual da população residente, por religião – Brasil – 1991/2000/2007 
 

Religiões 1991 (%) 2000 (%)  2007(%) 

Católica apostólica 
romana 

83,0  73,6          64 

Evangélicas 9,0  15,4          22 

Espíritas 1,1 1,3            3 

Umbanda e Candomblé 0,4 0,3            1 

Outras religiosidades 1,4  1,8            3 

Sem religião 4,7 7,4             7 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991/2000  



Freqüência e Estados-Datafolha-2007 
SP Nordeste MG 

Costuma Ir à igreja ou a cultos e serviços 
religiosos 89 91 93 
Mais de uma vez por semana 26 23 31 

Uma vez por semana 31 30 32 

Uma vez a cada 15 dias 8 10 9 

Uma vez por mês 13 16 11 

Uma vez a cada seis meses 5 5 4 

Uma vez por ano 2 5 3 

Não costuma ir à igreja ou à cultos e serviços 
religiosos 

11 9 7 

Não respondeu 0 0 0 

Total em % 100 100 100 

Total Nos. Absolutos 1839 693 1184 



Oração e Estado 
SP Nordeste MG 

Costuma Rezar ou fazer Orações 96 92 97 
Diariamente 72 69 79 

Quase todos os dias 13 13 9 

Pelo menos uma vez por semana 8 6 6 

Uma vez a cada 15 dias 2 1 1 

Uma vez por mês 1 2 0 

Menos de uma Vez por mês 1 1 1 

Não costuma rezar ou fazer orações 4 7 3 

Total em % 100 100 100 

Total Nos Absolutos 1839 1162 1184 





Ensino 













Diferentes Opções ou Intervenções de Cuidado 
Espiritual 

1. Ouvir as preocupações, sentimentos e crenças do paciente 
2. Fornecer um ambiente seguro e um ouvido atencioso de maneira que o paciente possa expressar sentimentos e experiências associadas 

com a doença, o estresse e o morrer 
3. Fornecer oportunidades para o paciente expressar luto, raiva, desespero, tristeza, felicidade, alegria , e confusão. 
4. Sugerir relacionamentos importantes que possam ajudar o paciente(compartilhar sentimentos com a família/amigos, capelães, conselheiros, 

e clérigos) 
5. Referir a um profissional espiritual que trabalhe com esses cuidados(capelães, conselheiros pastorais,diretores espirituais etc) 
6. Prática espiritual( yoga, meditação, prece) 
7. Rituais e sacramentos 
8. Serviços de culto e outros serviços espirituais 
9. Leitura sagrada(escrituras, outros textos espirituais) 
10. Leituras reflexivas através da poesia e literatura 
11. Jornadas ou retiros espirituais 
12. Grupos de leitura(bíblia e outros textos) 
13. Caminhadas na natureza com meditação e reflexão 
14. Juntar-se a grupos de apoio espiritual 
15. Tempo para solicitude 
16. Ouvir músicas e imaginação guiada 
17. Expressão de crenças espirituais nas Artes 



 franklin@saudeeducacao.com.br 



´´ Não somos seres 
humanos 
passando por um 
experiência 
espiritual, somos 
seres espirituais 
passando por uma 
experiência 
humana. `` 
 

Theillard de 
Chardin 
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