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RESUMO 
 

 
Introdução: A associação entre Religiosidade/Espiritualidade e o estilo de vida tem 
sido objeto de pesquisas que, em sua maioria, buscam evidenciar os benefícios 
atribuídos a esta dimensão na diminuição da morbimortalidade, na atividade 
imunológica, na saúde mental, nas doenças cardiovasculares e na diminuição da 
mortalidade por câncer. Objetivo: Analisar associação entre o estilo de vida e a 
religiosidade dos médicos que trabalham em uma regional da Estratégia de Saúde 
da Família e a percepção deles quanto à espiritualidade na aplicação clínica. 
Método: Estudo descritivo, exploratório, analítico e de corte transversal, com 
abordagem quanti-qualitativa. Amostra não probabilística de 30 médicos na parte 
quantitativa e 14 na qualitativa. Os dados foram coletados por meio dos 
instrumentos: Índice de Religiosidade Duke-Durel e o “Estilo de Vida FANTASTICO”, 
ambos validados no Brasil. Foram também coletados dados referentes às variáveis 
sociodemográficas e oportunizado aos sujeitos participar de uma entrevista com 
roteiro semiestruturado. Os dados foram analisados por meio dos testes do Qui-
quadrado, Mann Whitney e Correlação de Spearman, utilizando o programa 
Statistical Package of Social Science e o software QualiquantiSoft para a análise 
qualitativa. As entrevistas coletadas foram transcritas e submetidas à técnica de 
análise do Discurso do Sujeito Coletivo tendo como referencial a Teoria da 
Representação Social. Resultados: Dos 30 médicos que participaram do estudo, 
70% deles não tiveram enfoque sobre a relação entre Espiritualidade e Saúde em 
sua formação acadêmica, nem treinamento no ambiente de trabalho. No índice de 
religiosidade Duke Durel verificou-se que 36,7% deles frequentavam cultos 
religiosos até uma vez por semana, 66,6% tinham o hábito particular de rezar e 
meditar até uma vez ao dia. Nos três quesitos da religiosidade intrínseca, 73,3% a 
90% deles davam importância à religiosidade. O estilo de vida, segundo o 
FANTASTICO alcançou um escore total de 74,08 (dp= 8,074), com 61,9% “muito 
bom”, 23,8% “bom” e 9,52% “excelente”. A dimensão “Atividade Física” foi a única 
que ficou abaixo da média (3,43 ± 2,37). Foram encontradas oito correlações entre 
as dimensões do estilo de vida e a religiosidade (p< 0,005). A análise qualitativa 
possibilitou a construção de 17 Discursos do Sujeito Coletivo, com as respectivas 
Ideias Centrais e suas Expressões Chave que demonstravam a importância 
atribuída pelos médicos quanto ao papel da religiosidade e espiritualidade para a 
integralidade da prática clínica. Conclusão: A maioria dos médicos, no presente 
estudo, não possui preparo acadêmico quanto ao tema espiritualidade aplicada à 
saúde, nem na sua formação acadêmica e nem como egressos. Seu nível de 
religiosidade é elevado, com ênfase na dimensão “não organizacional” e “intrínseca”. 
Possuem um estilo de vida muito bom, porém com deficiência na dimensão 
“Atividades Físicas”. Encontrou-se associação entre algumas dimensões do estilo de 
vida e a religiosidade, significando que estes aspectos têm um valor importante na 
vida do médico, mas se constituem como um desafio nos dias atuais. Detectou-se 
que os médicos conhecem o que significa integralidade na saúde, incluindo a 
espiritualidade como dimensão do cuidado, no entanto foram destacados os limites 
para a prática clínica e a necessidade de critérios para exercê-la. 
 
Palavras chave: Espiritualidade; Religiosidade; Integralidade; Promoção da Saúde; 
Estilo de Vida. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: Association between religiosity/spirituality and lifestyle has been the 
object of several studies that seek to highlight the benefits attributed to this 
dimension in the reduction of morbidity and mortality, immunological activity, mental 
health, cardiovascular diseases and the reduction of cancer mortality. Objective: To 
assess lifestyle profile and the religiosity of doctors working in units of the Family 
Health Strategy (FHS) and their perception of the spirituality in the clinical 
application. Method: Descriptive, exploratory, analytical and cross-sectional study 
with quantitative-qualitative approach. Non randomized sample of 30 doctors for 
quantitative analysis and 14 for qualitative analysis. Data was collected through the 
instruments: Religiosity Index Duke-Durel and the "Fantastic" lifestyle, both validated 
in Brazil. Data on sociodemographic variables was also collected and, the subjects 
participated in an interview with semi-structured script. The analysis was made using 
the Chi-square, Mann Whitney and Spearman Correlation tests using the Statistical 
Package of Social Science and QualiquantiSoft software for qualitative analysis. The 
interviews collected were transcribed and submitted to the analysis of the Discourse 
of Collective Subject technique having as reference the Theory of Social 
Representation. Results: Of the 30 physicians who participated in the study, 70% of 
them did not have a Spirituality and Health focus in their academic training, nor 
training in their work environment. In the Duke Durel religion index, 36.7% of them 
attended their religious services until once a week, 66.6% had a particular habit of 
praying and meditating until once a day and in the three requirements of intrinsic 
religiosity, 73.3 % to 90% of them gave importance to this religiosity. According to 
FANTASTICO, the lifestyle reached a total score of 74.08 (dp = 8.074), with 61.9% 
"very good", 23.8% "good" and 9.52% "excellent". The Physical Activity Dimension 
was the only one that was below the mean (3.43 ± 2.37). Eight correlations were 
found between the dimensions of lifestyle and religiosity (p <0.005). Qualitative 
analysis made it possible to construct 17 Discourses of the Collective Subject, with 
their respective Central Ideas and their Key Expressions, which demonstrated the 
importance the physicians gave to the role of religiosity and spirituality in the 
integrality of clinical practice. Conclusion: Most physicians, in the present study, do 
not have academic preparation regarding spirituality in health, neither in their 
academic formation nor as graduates. Their level of religiosity is high, with an 
emphasis on the "non-organizational" and "intrinsic" dimension. They have a very 
good lifestyle, but with a disability in the dimension "Physical Activities". Association 
was found between some dimensions of lifestyle and religiosity, meaning that these 
aspects have an important value in the life of the physician, but it constitutes a 
challenge in the present day. It was found that physicians know what integrality in 
health means, including spirituality as a dimension of care, however, the limits to 
clinical practice and the need for criteria for exercising it have been highlighted. 
 
Key words: Spirituality; Religiosity; Wholeness; Health Promotion; Lifestyle; 
Integrality
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização 
 
 

Conforme Lucchetti et al. (2010) e McCormick (2014), a Religiosidade e a 

Espiritualidade (R/E) têm importante influência na saúde das pessoas. E é 

vertiginosamente crescente as publicações evidenciando isso. O assunto ainda é 

pouco abordado pelo médico em suas consultas devido: 

 
[...] a falta de conhecimento sobre o assunto, falta de treinamento, 
falta de tempo, desconforto com o tema, medo de impor pontos de 
vista religiosos ao paciente, pensamento de que o conhecimento da 
religião não é relevante ao tratamento médico e a opinião de que isso 
não faz parte do papel do médico. Essas barreiras são quebradas à 
medida que o médico se aprofunda no tema e desvencilha-se de 
seus próprios medos e preconceitos (LUCCHETTI et al 2010 p. 156). 

 

Estes autores ainda enfatizam a resistência que existe no próprio meio 

acadêmico/universitário sobre o assunto, embora já haja milhares de publicações 

sobre o assunto em revistas indexadas e nas melhores bases de dados do mundo, 

nas últimas cinco décadas (KOENIG 2001, 2012; LUCCHETTI, LUCCHETTI, 

AVEZUM JR 2011; LUCCHETTI et al.  2010; GONÇALVES et al.  2015). 

Sendo assim, a presente pesquisa pretende somar conhecimento sobre o 

assunto, sem pretensão de esgotá-lo, julgando por bem iniciar a revisão de literatura 

pela conceitualização dos termos, passando pela dinamicidade histórico-sócio-

acadêmica da temática neste meio, além de assuntos correlatos a pesquisa, como a 

interface entre: Integralidade em Saúde e a R/E; Estilo de Vida e Saúde e R/E. 
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1.2 Justificativa 
 

 

1.2.1 Relevância Pessoal 
 

 

Como médico formado em universidade pública, tive formação convencional, 

alopata e sem acesso a conhecimentos mais custo-efetivos para a prática médica 

como os da medicina do estilo de vida (ACPM, 2009; LIANOV e JOHNSON, 2010; 

DYSINGER, 2013) e prevenção quaternária (JAMOULLE e ROLAND, 2003; 

KUEHLEIN et al., 2010; GUSSO e SOUZA, 2012). Ao perceber academicamente o 

quanto isso é vantajoso ao meu paciente e praticamente negligenciado pela 

academia e práticas médicas, fui motivado a escrever este trabalho. Vide movimento 

pela prevenção quaternária (apresentados na p. 39 deste trabalho) e artigos de 

Barros (1983), Gervás (2007) e Tesser (2009). 

Como médico de família e comunidade, tenho formação quanto a importância 

de uma prática médica mais ampla e dos limites que um paradigma reducionista 

produz à assistência e ao cuidado. A influência da religiosidade e espiritualidade na 

saúde tem sido parte de minha vida e busco melhor qualificação para esta influência 

em meu cuidado clínico, quando pertinente.  

Ao unir estas duas práticas médicas, que julgo serem integrativas e 

complementares, busco realização pessoal, acadêmica e profissional. 

 

 

1.2.2 Relevância Social 
 

 

A melhor relação custo efetividade (custo da intervenção versus a efetividade 

da mesma) na promoção da saúde, tanto para prevenção, como para reabilitação do 

estilo de vida saudável e a religiosidade parece, muitas vezes, ter sido negligenciada 

pelos médicos de maneira geral. Especialmente frente às múltiplas demandas 

assistenciais, dificuldades ligadas ao processo de trabalho médico, e influências 

questionáveis do complexo médico industrial na formação médica e na literatura 

técnico científica.  
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O arcabouço teórico sobre o estilo de vida e a religiosidade de cada pessoa 

dá uma amplitude maior ao significado de prevenção e promoção de saúde. Ao 

incluir a dimensão espiritual (confiança no poder divino), a promoção da saúde 

poderá ficar completa, permeando a integralidade, arcabouço pouco conhecido 

pelos profissionais da medicina. 

O estilo de vida associado à religiosidade é a justificativa principal deste 

trabalho. Investigar a relação dessas duas variáveis poderá contribuir para uma 

melhor formação médica, melhor assistência em saúde, e uma sociedade mais feliz 

e saudável. 

 
 
1.3 Relação com a linha de pesquisa do curso 

 

 

Ao investigar a relação da religiosidade e o estilo de vida na prática médica, 

isso contribuirá com a qualidade na promoção de saúde do corpo médico, além de 

motivá-los para a própria mudança. Esta é uma pesquisa integrante de parte inicial 

de uma pesquisa maior (APÊNDICE A) que propõe avaliar a influência da 

religiosidade e espiritualidade na promoção de saúde, especialmente relativo ao 

controle da hipertensão arterial, com atividade de intervenção numa Unidade de 

Atenção Primária do distrito sanitário do Capão Redondo, desenvolvida por equipe 

de profissionais de nível superior. 

 

 

1.4 Objetivos 
 
 
1.4.1 Objetivo Geral 
 

 

• Analisar a associação entre o estilo de vida e a religiosidade dos 

médicos que trabalham em uma regional da Estratégia de Saúde da 

Família e a percepção deles quanto à espiritualidade na aplicação 

clínica. 
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1.4.2 Objetivos Específicos  
 
 

a) Descrever o perfil de religiosidade dos médicos de uma 

regional da Estratégia de Saúde da Família. 
b) Identificar o perfil do estilo de vida desses médicos. 
c) Investigar associação entre religiosidade e estilo de vida 

adotado pelos médicos dessa regional. 
d) Conhecer a percepção de profissionais médicos quanto à 

espiritualidade na prática clínica em unidades de Estratégia 

de Saúde da Família.  
 

 

1.5 Problemática da pesquisa 
 

 

O conhecimento do Estilo de Vida e a sua relação com a religiosidade poderia 

aumentar as ações de promoção da saúde com menor custo para o governo. Além 

disso, poderia motivar a própria mudança e atenção por parte dos profissionais que 

detém um alto poder sobre os sistemas de saúde. Sendo assim, o problema deste 

estudo é “Como se configura o estilo de vida e a religiosidade dos médicos e qual a 

percepção deles quanto à espiritualidade na aplicação clínica? 

 

 

1.6 Hipóteses 

 

 

a) Existe associação positiva entre religiosidade e estilo de vida dos 

médicos estudados. 

b) Os médicos conhecem parcialmente o que significa integralidade na 

saúde, envolvendo a R/E na prática clínica. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

Este estudo faz parte de uma pesquisa maior que está sendo desenvolvido 

pelo grupo de Pesquisa Religiosidade/Espiritualidade na Integralidade da Saúde 

(REIS) vinculado ao Mestrado Profissional em Promoção da Saúde do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo - SP (APÊNDICE A). 

 

 

2.1 Casuística 

 

 

A pesquisa foi realizada em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de uma 

regional da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Zona Sul de São Paulo, tendo 

como participantes da pesquisa os médicos com vínculo na atenção primária à 

saúde, sendo 45 indivíduos ao todo. Teve como meta da parte quantitativa da 

pesquisa uma população de 100% da população dos profissionais que preencheram 

os critérios de inclusão (sendo que 30 médicos foram incluídos nesta parte e 14 na 

parte qualitativa), sendo que para a parte qualitativa se constituiu uma amostra de 

conveniência conforme aceite e disponibilidade dos profissionais, representativa do 

grupo todo.  

 

 

2.2 Materiais 
 

 

Materiais de consumo (2 cadernos de 300 folhas pautados para anotações, 

10 canetas esferográficas, 1 caixa de clipes de papel, grampeador e 1 caixa de 

grampos). 

Materiais permanentes (1 gravador digital da marca Sony; 1 computador 

pessoal notebook da marca Dell, softwares: Windows 7, Microsoft Word para 

redação do trabalho). 

Material bibliográfico (livros e revistas indexadas, principalmente em formato 

digital). 
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Para a análise de correlação entre a religiosidade e o estilo de vida dos 

profissionais, foi utilizado o software Statistical Package of Social Science SPSS 

para Windows, versão 22. A análise dos dados qualitativos foi realizada com base 

na técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e contou com o apoio do software 

Qualiquantsoft (SPI, 2004). 

 
 
2.3 Métodos 

 

 

Estudo de corte transversal com abordagem quanti-qualitativa (GIL, 2001), 

envolvendo médicos que fazem parte da equipe de uma regional da ESF. 

Os sujeitos da pesquisa foram médicos de Atenção Primária à Saúde (APS) 

com vínculo no mesmo serviço de saúde. 

A escolha de trabalhar com a categoria profissional de médicos ocorreu por 

serem estes os promotores das ações de saúde, e influentes na definição das 

práticas de saúde. Optou-se ainda pelos médicos pelo fato da influência da medicina 

nas práticas de saúde e em outras categorias profissionais. Pesou ainda, na 

escolha, o fato do pesquisador, ser também médico de atenção primária a saúde e 

poder futuramente contribuir como incentivador de propostas para inserção da R/E 

na APS com a participação e/ou apoio dessa categoria profissional. 

Já a APS foi escolhida por ser mais abrangente do que os demais níveis de 

atenção à saúde; pelo fato de vários médicos pesquisados também terem 

consultório particular (e por sua vez estarem acostumados a atender clientelas de 

vários níveis sociais) pois a maior parte da população, mesmo de classe média e 

alta utilizam o serviço; pelo autor da pesquisa também trabalhar nessa área, e ter 

nela maior conhecimento da prática profissional nesse nível de atenção; e julgar ter 

uma maior aplicabilidade social da pesquisa após seu término, por exemplo: pelos 

artigos publicados, mudança da prática médica, influência em acadêmicos de 

medicina e residentes, disseminação entre pares e participação em congressos. 
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2.3.1 População e amostra 
 
 

Médicos integrantes de todas as equipes de saúde da família do distrito 

sanitário do Capão Redondo, composta por 45 profissionais que foram convidados 

para participar da pesquisa. Aceitaram o convite e preencheram os critérios de 

inclusão, 30 médicos na parte quantitativa e 14 entrevistados na parte qualitativa do 

estudo. Foram considerados critérios de inclusão: ser médico, atuar na estratégia de 

saúde da família, aceitar participar de todas as etapas da pesquisa, preenchimento 

adequado dos instrumentos de coleta de dados. Como critérios de exclusão, um 

registro insatisfatório dos instrumentos e negar participar da pesquisa. 
 
 
2.3.2 Instrumentos para coleta de dados 

 

 

Para a coleta dos dados de Religiosidade foi usado o Índice de Religiosidade 

de Duke (DUREL). O Índice de Religiosidade de Duke (DUREL) é uma escala de 

cinco itens, desenvolvida por Koenig, McCoullough e Larson (2001), que mensura 

três das principais dimensões do envolvimento religioso relacionadas a desfechos 

em saúde, Religiosidade Organizacional (RO): frequência a encontros religiosos (por 

exemplo: missas, cultos, cerimônias, grupos de estudos ou de oração etc.); 

Religiosidade Não Organizacional (RNO): frequência de atividades religiosas 

privadas (por exemplo: orações, meditação, leitura de textos religiosos, ouvir ou 

assistir programas religiosos na TV ou rádio etc.); Religiosidade Intrínseca (RI): 

refere-se à busca de internalização e vivência plena da religiosidade como principal 

objetivo do indivíduo; fins imediatos são considerados secundários e alcançados em 

harmonia com princípios religiosos básicos (ANEXO A). 

O DUREL é um instrumento sucinto e de fácil aplicação, que aborda alguns 

dos principais domínios da religiosidade e vem sendo utilizado em diversas culturas 

para esse fim, amplamente utilizado em mais de 100 publicações ao redor do mundo 

e em 10 idiomas (KOENIG & BUSSING, 2010). Foi desenvolvido por Koenig et al. 

(1997), e tem como objetivo avaliar as dimensões do envolvimento religioso 

relacionados a saúde física e mental e social (TAUNAY et al, 2012).  
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O estudo de Taunay et al. (2012) demonstrou que este instrumento é 

confiável e válido para pesquisas em populações universitárias e psiquiátricas 

brasileiras, e que pode ser usado em amostras com características diversas.  

Em 1984, os pesquisadores Wilson e Ciliska, do Departamento de Medicina 

Familiar da Universidade McMaster, no Canadá, sentiram a necessidade de ajudar 

os médicos no trabalho de prevenção e por isso elaboraram o que hoje se denomina 

o questionário “Estilo de vida fantástico”, cujo objetivo primordial era conhecer e 

medir o estilo de vida dos seus pacientes. Este trabalho utilizou o questionário do 

“Canadian Physical Activity Fitness & Lifestyle Appraisal” (Plano Canadense de 

Avaliação da Atividade Física, Aptidão e Estilo de Vida), proposto pela Sociedade 

Canadense para a Fisiologia do Exercício em 1998. Na presente pesquisa, o estilo 

de vida foi analisado por meio do Questionário do Estilo de Vida FANTASTICO 

(ANEXO B). O questionário “Estilo de vida FANTASTICO” é um instrumento 

autoaplicável, abrangendo o comportamento dos indivíduos nos últimos trinta dias e 

seus resultados refletem a associação entre o estilo de vida e a saúde. Este 

instrumento complementa a avaliação da aptidão física relacionada à saúde e 

permite ter uma visão integral do indivíduo. Esse instrumento de pesquisa engloba 

25 questões divididas em nove classes a saber: 1) família e amigos; 2) atividade 

física; 3) nutrição; 4) cigarro e drogas; 5) álcool; 6) sono, cinto de segurança, 

estresse e sexo seguro; 7) tipo de comportamento; 8) introspecção; 9) trabalho. 

Esse instrumento foi organizado na forma da Escala Likert, que é a escala 

mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado 

nesta escala, os entrevistados especificam seu nível de concordância com uma 

afirmação. As alternativas estão dispostas na forma de colunas para facilitar a 

interpretação, sendo que a alternativa da esquerda é sempre a de menor valor ou de 

menor relação com um estilo de vida saudável. A forma de interpretar as questões é 

realizada por pontos, sendo: zero para a primeira coluna, 1 para a segunda coluna, 2 

para a terceira coluna, 3 para a quarta coluna e 4 para a quinta coluna. As questões 

que só possuem duas alternativas pontuam: zero para a primeira coluna e 4 pontos 

para a última coluna. Por meio dessa classificação espera-se que obtenha o 

resultado “bom”, pois indica associação entre estilo de vida (EV) e condições da 

saúde. Esse questionário foi criado no Canadá e foi validado no Brasil por 

Rodriguez-Añez et al. (2008). 
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A soma de todos os pontos permite chegar a uma pontuação total que 

classifica os indivíduos em cinco categorias a saber: “Excelente” (85 a 100 pontos): 

indica que o estilo de vida proporciona ótima influência para a saúde, “Muito bom” 

(70 a 84 pontos): indica que o estilo de vida proporciona adequada influência para a 

saúde, “Bom” (55 a 69 pontos): aponta que o estilo de vida proporciona muitos 

benefícios para a saúde; “Regular” (35 a 54 pontos): significa que o estilo de vida 

proporciona algum benefício para a saúde, porém apresenta também riscos e 

“Necessita melhorar” (0 a 34 pontos): indica que estilo de vida apresenta muitos 

fatores de risco. 

As variáveis sociodemográficas dos profissionais em estudo, que foram 

coletadas durante a entrevista gravada e que poderiam influenciar na análise foram: 

idade; sexo; raça; escolaridade; religião (filiação e se era praticante ou não); tempo 

de formado; escola em que se formou; se houve enfoque à dimensão da R/E 

durante a formação; se o local de trabalho já promoveu algum tipo de treinamento 

nessa área e se o profissional participou desse treinamento. 

Utilizando a metodologia qualitativa para entender a forma de pensar dos 

médicos, a entrevista foi feita por meio de um roteiro semiestruturado com questões 

norteadoras que buscavam em profundidade a representação dos médicos sobre a 

temática proposta, bem como, as observações e impressões do investigador durante 

o tempo de coleta de dados com o entrevistado. As perguntas utilizadas na 

entrevista aos médicos que foram gravadas e posteriormente transcritas foram: 

 
1. O que você entende por “integralidade” na Atenção à Saúde?  

2.  Na sua opinião, qual o papel da religiosidade/espiritualidade na integralidade 

da prática assistencial? 

3. Você acredita que a religiosidade/espiritualidade pode contribuir para a 

promoção da integralidade?  

4. Se sim, poderia dar algumas sugestões de como isso aconteceria na Atenção 

à saúde? 
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2.3.3 Coleta de dados  
 

 

Como o presente estudo é parte de um trabalho maior e mais abrangente, 

aprovado nas devidas instâncias acadêmicas e éticas pertinentes desde o ano de 

2014, a coleta dos dados iniciou a partir de setembro de 2014 e a primeira parte foi 

finalizada em março de 2015. 

Após a realização do contato telefônico com o gerente das UBSs, esta ia 

pessoalmente até os profissionais de saúde e os convidava voluntariamente para 

nos receber para explicação da pesquisa (toda ela em suas diferentes fases) e dos 

critérios éticos da mesma, sendo então feito pelo autor/pesquisador o convite de 

participar da mesma quando fosse mais adequado ao profissional participante.  Após 

apresentação, leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

era então entregue os questionários do perfil do profissional, do Estilo de Vida, do 

Índice de religiosidade, todos integrantes dos anexos a esta pesquisa. 

Em seguida, foi explicado a parte qualitativa da pesquisa e convidado o 

profissional a participar da entrevista, sendo explicado que a mesma poderia ser 

gravada e posteriormente transcrita (ou ainda respondida por escrito se o 

participante não quisesse que a mesma fosse gravada). Após a exposição das 

questões norteadoras, anteriormente relatadas, foi então feita a entrevista gravada 

para posterior transcrição e disponibilização ao profissional responsável pela 

passagem dos dados ao software para sistematização dos dados. 

 

 

2.3.4 Análise dos dados 

 

 

Os dados foram submetidos a uma análise descritiva, no programa Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) e impressos em forma de tabelas. Foi feito 

uma análise estatística inferencial utilizando o Qui-quadrado, o teste de Mann 

Whitney e a Correlação de Spearman. 

Os dados qualitativos foram organizados segundo a técnica do Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC) de Lefèvre F. e Lefèvre A. M. C. (2006), utilizando software 

específico para tratamento dos dados, o Qualiquantsoft (SPI, 2004). 
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A técnica de análise com base no DSC implica na construção de um discurso 

síntese, elaborado com partes de vários discursos de sentido semelhante, 

expressados pelos participantes, que devem ficar reunidos em um único discurso, 

contendo a representação dos envolvidos sobre determinada temática. Para 

construir o DSC são identificadas nos depoimentos as Ideias Centrais (ICs) e 

destacadas suas respectivas Expressões Chave (EC) que simbolizam a 

representação coletiva dos diferentes sujeitos da pesquisa, como se fosse uma 

única pessoa. Essa técnica de pesquisa se alia à Teoria da Representação Social 

que orientou o plano de análise dos discursos. Essa teoria possibilita a compreensão 

mais abrangente da realidade por permitir a expressão de crenças e valores que 

influenciam comportamentos e atitudes do senso comum (LEFÈVRE F.; LEFÈVRE 

A. M. C., 2006; MINAYO, 2007; MOSCOVICI, 2003). 

 
 
2.3.5 Aspectos éticos da pesquisa 
 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo sob número CAAE: 28905914.3.0000.5377 e também pelo 

CEP da Prefeitura sob o número CAAE: 28905914.3.3001.0086. Na 

operacionalização desta pesquisa foram contempladas as diretrizes da declaração 

de Helsinki (WORLD MEDICAL ASSOCIATION, 2000) e respeitada a legislação da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2013), a qual 

estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo 

Seres Humanos (ANEXO C, D, E). 

Todos os Comitês de Ética e Bioética em pesquisas com seres humanos 

orientam suas ações fundamentados nessas Resoluções. Os médicos que 

concordaram em participar da pesquisa foram esclarecidos de que sua identidade 

seria preservada e, sendo assim, seu nome não seria divulgado; não incorreriam em 

despesas pela sua participação nem receberiam bônus por terem participado da 

pesquisa. Antes do início da pesquisa, o pesquisador certificou-se de que os 

aspectos mencionados acima estariam suficientemente claros e entendidos pelos 

participantes da pesquisa. 
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 Após a confirmação, por terem assinado o termo de consentimento livre e 

esclarecido, os participantes responderam aos Questionários Duke DUREL e 

FANTASTICO, bem como, do questionário sócio-demográfico e a participar da 

entrevista da parte qualitativa (aqueles que aderiram a esta parte). 
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3 DESENVOLVIMENTO 
 
 

3.1 Revisão da bibliografia fundamental 
 
 
3.1.1 Religiosidade e Espiritualidade (R/E) 
 

 

Para Koenig et al (2001, p. 45), a religiosidade é entendida como: “Sistema 

organizado de crenças, práticas e símbolos desenvolvidos para facilitar a 

proximidade com o sagrado ou transcendente”; Hufford (2005, p.33) define 

religiosidade como “o aspecto institucional da espiritualidade. Religiões são 

instituições organizadas em torno da ideia de espírito”. Hill e Pargament (2003, 

p.65), concordando com esses autores, conceituam religiosidade como “uma 

expressão institucional, formal, externa, doutrinal, autoritária e inibidora”. E 

acrescentam que o “sagrado” é o que distingue religião e espiritualidade de outros 

fenômenos.  

Já espiritualidade é caracterizada por esses autores como: “Relação com o 

sagrado ou o transcendente (Deus, poder superior, realidade última)” (KOENIG et al, 

2001, p.46); “Referente ao domínio do espírito (Deus ou deuses, almas, anjos, 

demônios) [...] algo invisível e intangível que é a essência da pessoa” (HUFFORD, 

2005, p.34) e “uma expressão individual, subjetiva, emocional, interna, não 

sistemática e libertadora” (HILL e PARGAMENT, 2003, p.65). 

Koenig (2012, p.3) destaca ainda que se em um dado conjunto de valores não 

existir uma conexão com o “sobrenatural” não deveria ser considerado como crença, 

prática ou experiência religiosa ou espiritual, mas sim de humanística. Koenig (2001; 

2012) ainda comenta que para ambas as definições (Religiosidade e Espiritualidade 

– R/E) existem implicações tanto para fins de pesquisa quanto para fins de 

aplicações clínicas. Sendo que para fins de pesquisa deve-se ser mais “específico e 

exclusivo” e para fins de aplicação clínica “mais amplo e inclusivo”. Sendo mais 

objetiva e mais específica, a religiosidade é um campo mais prolífico para área de 

pesquisa. 
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3.1.2 Religiosidade Organizacional (RO) e Não Organizacional (RNO) 
 
 

A atividade religiosa pode ser pública, social e institucional, chamada de 

“Religiosidade Organizacional (RO)”. Ou pode ser privada, pessoal e individual 

chamada “Religiosidade Não Organizacional (RNO)”. A primeira envolve 

participação de serviços religiosos, reuniões em grupo, estudo das escrituras, 

orações, envolvimento com outras pessoas, evangelização, arrecadação de fundos. 

Já a RNO diz respeito aquela religião realizada por nós mesmos, em particular, 

como orar e comunicar-se com Deus, por meio da meditação e leitura de conteúdos 

religiosos/espirituais (KOENIG, 2001, 2012). 

A RO compreende os comportamentos religiosos que ocorrem no contexto da 

instituição religiosa e o desempenho de cargos ou funções religiosas (CARDOSO, 

FERREIRA, 2009). No ambiente organizacional, parece crescer a busca por um 

sentido maior do trabalho. Nesse contexto, muitas vezes, a orientação transpassa o 

objetivo pessoal e assume um caráter transcendental, fazendo crescer a associação 

entre religião, religiosidade e negócios; todavia, nesse ambiente, a ênfase tem sido 

posta em termos de espiritualidade, a qual, em princípio, é parte da religiosidade 

(SILVA, SIQUEIRA, 2009). 

Segundo Silva (2007), a estrutura organizacional das igrejas permite uma 

relativa liberdade de ação, o que contribui para o exercício da criatividade, da 

intuição e da autonomia. Além disso, o forte sentido que o trabalho assume para 

esses líderes - principalmente no que toca à questão vocacional do trabalho, 

atrelando os valores pessoais aos organizacionais, a possibilidade de se sentir útil e 

parte da organização e ainda de servir à comunidade - permite uma forte 

transcendência da questão comercial e/ou profissional. 

Já a RNO engloba os comportamentos religiosos privados ou informais, isto é, 

que ocorrem fora do contexto da instituição religiosa, sem local e tempo fixos e sem 

seguirem formas litúrgicas pré-estabelecidas, podendo se manifestar 

individualmente ou em pequenos grupos familiares e informais. São exemplos dessa 

dimensão, a leitura da Bíblia e demais literaturas religiosas, os momentos de oração, 

o ouvir ou assistir programas religiosos. A religiosidade subjetiva, por fim, associa-se 

aos aspectos psicológicos da religiosidade, ou seja, às crenças, conhecimentos e 

atitudes relativas à experiência religiosa, bem como, ao auto relato de tais 
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experiências e ao significado pessoal atribuído à religião (CARDOSO, FERREIRA, 

2009). 

A RNO diz respeito a atividades religiosas que podem ser realizadas a partir 

da privacidade do lar como orações, leituras e programas de TV e/ou rádio e que 

independem da interação com outras pessoas (KOENIG, 2001).  

 

 

3.1.3 Religiosidade Intrínseca (RI) e Religiosidade Extrínseca (RE) 
 

 

Barricelli et al. (2012) ainda fazem outra divisão sobre a Religiosidade. O tipo 

intrínseco (Religiosidade Intrínseca - RI) predomina em indivíduos que demonstram 

um compromisso com a tradição de fé por razões sinceras que estão relacionadas 

com a busca de Deus, da verdade e do espírito. Pessoas que possuem religiosidade 

intrínseca têm crenças internalizadas e encontram sua razão de vida na religião 

(BARRICELLI et al, 2012). 

No tipo extrínseco (Religiosidade Extrínseca – RE), o indivíduo usa a religião 

para obter outros fins e/ou resolver interesses particulares. As crenças são 

levemente modificadas para encaixar em necessidades mais primárias, como 

proporcionar segurança, consolo, sociabilidade, distração, status e auto absolvição 

(ARAÚJO et al., 2008). 

A religiosidade extrínseca (RE) está associada a comportamentos religiosos 

que visam a benefícios exteriores, de status, segurança e distração, em que a 

pessoa se volta ao sagrado ou a Deus, mas sem desapegar-se do “self”. Por outro 

lado, a religiosidade intrínseca (RI) está associada a um sentimento de significado 

último da vida, em que a pessoa busca harmonizar suas necessidades e interesses 

às suas crenças, esforçando-se por internalizá-las e segui-las completamente 

(ALLPORT; ROSS, 1967). Como diz Allport, ao estabelecer uma comparação entre 

as duas orientações: "os extrínsecos usam sua religião enquanto os intrínsecos a 

vivenciam" (ARGYLE et al., 2004) 

Medir a religiosidade intrínseca e extrínseca separadamente é extremamente 

difícil, já que todas as pessoas possuem características das duas feições, porém 

uma delas tende a imperar, o que identificará o indivíduo como tendo religiosidade 

intrínseca ou extrínseca. Também não se pode dizer que um indivíduo é melhor ou 
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mais evoluído por ter a religiosidade intrínseca e o outro pior ou deficitário, por ter a 

religiosidade extrínseca, já que o ser humano está em constante mutação e muitos 

fatores podem influenciar direta ou indiretamente sua religiosidade (ARAÚJO, 2005). 

 

 

3.1.4 Integralidade 
 

 

Conforme Duncan et al. (2013), integralidade na atenção em saúde é a 

abrangência do cuidado, a capacidade que detém o profissional/equipe de saúde de 

identificar e lidar com um leque completo das necessidades de saúde apresentada 

pelos indivíduos e comunidades. Esse conceito vai sendo expandido, à medida que 

o próprio conceito de saúde e de medicina vão sendo sócio-historicamente 

construídos. Conforme se verá no item sobre o dinamismo sociopolítico. 

Rodrigues e Anderson (2012), in Gusso e Lopes (2012), discorrendo sobre a 

importância da Medicina de Família e Comunidade como especialidade médica de 

maior impacto para promoção da integralidade, apresenta a mudança do fazer e 

entender a medicina, indo do paradigma biomédico, newton-cartesiano, dos séculos 

XVI e XVII para o paradigma anatomoclínico, após os experimentos de Pasteur e a 

descoberta das lesões anatômicas nas necrópsias, e a popularização na América do 

Norte do relatório Flexner proposto em 1910 e que pautou grandes reformas 

curriculares nos cursos da saúde, especialmente medicina, nos EUA e Canadá. Com 

o avanço do conhecimento sobre a complexidade dos sistemas e do ser humano, 

reformulou-se os paradigmas então mencionados (embora eles ainda tenham efeito 

sobre muitos profissionais atualmente) e se propôs o “paradigma da integralidade 

bio-psico-social”. Para Ahmed e Lemkau (2002). Neste novo paradigma devem estar 

contidos as seguintes dimensões: Dimensão orgânica e biológica; Dimensão 

psicológica e espiritual e a Dimensão cultural e social. 
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3.1.5 Estilo de Vida e Saúde 
 

 

Quanto ao Estilo de Vida (EV), Nahas (2006, p14.), o define como “o conjunto 

de ações cotidianas que reflete as atitudes e valores das pessoas”. Já Taylor (2002) 

coloca-o como “o produto da cultura” traduzido em herança social. Para o sociólogo 

Durkheim (1963) os Estilos de Vida são as “maneiras de agir, pensar e sentir”. E de 

uma forma mais recente de continuidade epistêmica conceitual, a Organização 

Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004 e 2010, p.37), dita o 

construto sobre EV como sendo: 
 

[...] o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, 
modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de 
socialização. Esses hábitos e costumes incluem o uso de 
substâncias tais como o álcool, fumo, chá ou café, hábitos dietéticos 
e de exercício. Eles têm importantes implicações para a saúde e são 
frequentemente objeto de investigações epidemiológicas.  

 

Danaei et al. (2009), comparando os componentes do EV, consideraram o 

impacto na redução da mortalidade, elencando a abstinência do tabagismo, redução 

da pressão arterial, redução do peso e prática de atividades físicas regulares, 

redução do sal na dieta e aumento da ingestão de frutas e verduras como os mais 

importantes. Existem alguns grupos populacionais que são úteis nas pesquisas 

epidemiológicas sobre estilo de vida, devido sua homogeneidade cultural e 

doutrinária, que abrangem variados componentes do EV, seu caráter mundial e de 

reprodutibilidade. É o caso dos Adventistas do Sétimo Dia – ASD - (FRASER, 1992, 

1999 e 2003; FONNEBO 1985, 1992,1994; PADILHA 2016). 

O estilo de vida dos ASD preconiza a abstinência de álcool, cigarro, carne de 

porco e frutos do mar, e recomenda uma dieta vegetariana, a prática regular de 

exercícios físicos, o uso de água, o repouso, a exposição moderada ao sol e ao ar 

puro e adequada espiritualidade (FRASER 2003). 

Kano et al. (2014) destacaram que dentre os sete hábitos saudáveis de estilo 

de vida analisados, os adventistas, comparando aos não adventistas da cidade de 

Cotia - SP apresentaram quatro associações [menor prevalência de tabagismo 

(p=0,009); menor consumo de bebidas alcoólicas (p<0,001); tinham o hábito de 

tomar desjejum com maior frequência (p<0,001) e comer menos entre as refeições 
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(p<0,001) estatisticamente significantes, quando comparados aos não adventistas. 

Esse resultado está de acordo com outros estudos que têm demonstrado que o 

estilo de vida adventista pode conferir maior longevidade (FRASER 2003), menor 

risco para doenças cardiovasculares (NAVARRO et al., 2006), e menor taxa de 

mortalidade por câncer de cólon (BERKEL, 1983), dentre outros benefícios à saúde. 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) mais comuns e que mais 

resultam em morbi-mortalidade são as doenças cardiovasculares, o câncer, a 

doença respiratória crônica, diabetes, transtornos neuropsiquiátricos e problemas 

musculoesqueléticos (ISER et al., 2013 in DUNCAN, 2013). Foram declaradas como 

uma epidemia mundial pela OMS (DUNCAN, 2013) em que foram formuladas 

recomendações internacionais unânimes em ações populacionais para sua 

prevenção e controle, que incluem ações envolvendo mudanças do estilo de vida 

(DUNCAN, 2013). 

Existem evidências clínicas e estatísticas consistentes de que mudanças no 

EV têm grande impacto na qualidade de vida e saúde de indivíduos e coletivos. O 

American College of Preventive Medicine em 2009 em trabalho de revisão, para 24 

afecções, lista as principais evidências disponíveis até então (ACPM 2009). Ford et 

al. em 2007 e Danei et al. (2009) acrescentam que intervenções no EV são tão 

eficazes quanto as terapias médicas baseadas em evidências sobre a redução da 

mortalidade. 

Ludwig (2016) comenta que após aumento da epidemia de obesidade na 

década de 1970, a expectativa de vida nos Estados Unidos (EUA) começou a 

desacelerar, tendo inclusive sucessivas regressões. Fatos estes ligados diretamente 

ao EV e se chocando com a diminuição da mortalidade por doenças 

cardiovasculares (principal causa de morte isolada) percebida por OLSHANSKY et 

al. (2005) e concordando com análise dos dados do National Vital Statistics System 

feita por Ludwig (2016). 

Ainda segundo este autor, contrariamente à perspectiva convencional, os 

alimentos afetam a sensação de fome, hormônios, e até mesmo a expressão 

genética. E o fato das pessoas estarem ganhando peso não podem ser explicados 

pela consideração do equilíbrio calórico (quantidade total de caloria ingeridas) 

sozinho. Por exemplo, mesmo com o gasto de energia diminuído em 325 kcal por 

dia entre os voluntários participantes de um estudo cruzado (EBBELING et al., 

2012), o tipo de calorias consumidas pareceu afetar o número de calorias 
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queimadas. A diferença dessa magnitude, se persistente, pode explicar uma 

proporção substancial da epidemia de obesidade, mesmo sem uma mudança na 

ingestão de alimentos.  

Em estudos de coorte (MOZAFFARIAN et al., 2011), alimentos açucarados, 

produtos de grãos refinados e outros hidratos de carbono de carga com alto índice 

glicêmico têm sido associados com o ganho de peso e risco de diabetes, onde, com 

alimentos altamente calóricos ricos em gordura como nozes, chocolate escuro, e 

azeite de oliva mostram o contrário. 

Controle do peso corporal, do tabagismo, da ingesta de álcool, do estresse, 

da ingesta de sal, atividade física regular, da dislipidemia são ligados fortemente a 

redução de risco e doenças cardiovasculares, menor índice de inflamação sistêmica 

e redução da pressão arterial (JAMES et al., 2014; MANCIA et al., 2013, 

MALACHIAS et al., 2016, FRANKLIN, CUSHMAN, 2011; CLAAS, ARNETT, 2016) 

inclusive com ação sinérgica potencializadora entre as intervenções. 

Quanto a intervenções no EV de pacientes com Diabetes Mellitus, tem-se 

como evidências, quanto a uma alimentação mais adequada, menor uso de 

refinados, carboidratos complexos integrais, uso de  dieta vegetariana, tendo como 

resultado maior perda de peso e redução de glicemia de jejum (NICHOLSON et al., 

1999), maior redução no LDL-colesterol, HbA1c (hemoglobina glicosilada, 

responsável por avaliar os níveis glicêmicos médios no últimos 90 dias) e uma maior 

redução na medicação (BARNARD et al., 2006), uma maior redução da gordura 

visceral, em aumentar melhoria da sensibilidade à insulina e em marcadores de 

estresse oxidativo (KAHLEOVA et al., 2011). Além disso, registra-se uma melhora 

na qualidade de vida (LI et al., 2007). 

Quanto a doenças neoplásicas, também se considera o estilo de vida como 

um importante campo de prevenção e tratamento, especialmente após a descoberta 

dos mecanismos epigenéticos (responsáveis por “ligar” ou “desligar” os genes 

existentes) e como eles têm maior impacto do que a expressão gênica em si. É 

importante destacar o documento: World Cancer Research Fund / American Institute 

for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of 

Cancer: a Global Perspective (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007) que 

corroboram com esse tema.  

Melhores hábitos de estilo de vida também se associam favoravelmente à 

qualidade de vida de sobreviventes de vários cânceres (MOSHER et al., 2009), 
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como demonstrado em outro estudo de revisão, onde se verificou que 90% a 95% 

de todos os cânceres têm suas raízes no ambiente e no estilo de vida (ANAND et 

al., 2008). Lauby-Secretan et al. (2016) destacam com força de evidência suficiente 

a estreita ligação entre obesidade e 13 tipos diferentes de Câncer. 

Quanto as demais afecções (DCNT´s) mencionadas acima como relacionadas 

ao EV, destaca-se o documento do Colégio Americano de Medicina Preventiva 

(American College of Preventive Medicine) que em 2009 em trabalho de revisão 

relacionou 24 afecções. 

 

 

3.1.6 Resiliência e Coping 
 
 

Tendo em conta o contexto moderno, é impossível não passar por qualquer 

adversidade durante a vida (ANGST, 2009). Vários estudos empíricos têm 

evidenciado que, se é certo que alguns indivíduos que experienciam situações 

traumáticas chegam a desenvolver perturbações a ponto de impossibilitá-lo a seguir 

a sua vida, também é certo que, na maioria dos casos, não é assim e que, 

inclusivamente, é surpreendente verificar que a percentagem das pessoas que 

reagem de forma resiliente é mais elevada do que se pensava, cerca de 35-55% 

(BONANNO, 2004), sendo capazes de aprender e tirar benefícios da experiência 

negativa, permitindo-os continuar a viver. Assim, a resiliência refere-se à adaptação 

positiva, ou à capacidade de manter ou recuperar a saúde mental após uma 

experiência adversa (HERRMAN et al., 2011), ou seja, refere-se à capacidade que o 

ser humano tem perante situações exigentes, e mesmo potencialmente traumáticas, 

mantendo-o relativamente estável e saudável, assim como com um funcionamento 

psicológico e físico funcional (BONANNO, 2004). 

É importante fazer também a distinção entre o conceito de resiliência e o 

conceito de recuperação. A recuperação implica um retorno gradual à normalidade 

funcional, enquanto que a resiliência reflete a capacidade para manter um equilíbrio 

relativamente estável durante todo o processo (BONANNO, 2004). Por outro lado, a 

resiliência não significa um retorno ao estado anterior, mas sim a superação ou 

adaptação do nível de funcionamento anterior, globalmente normativo, análogo ao 

anterior ao evento traumático (STEIN, 2008) 
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Mais recentemente, para Castanheira (2013), a resiliência não é algo inato, 

nem genético, na verdade é uma competência social, que poderá e deverá ser 

aprendida. Por um lado, não se trata de um processo estanque nem linear, pelo que 

não se pode falar de indivíduos resilientes, mas da capacidade do indivíduo, em 

determinados momentos e de acordo com as circunstâncias de lidar com a 

adversidade, por outro lado, é um processo dinâmico e evolutivo que depende da 

natureza do trauma, do contexto e da etapa de vida das pessoas que pode 

expressar-se de muitas e diferentes maneiras segundo as culturas (MANCIAUX et 

al., 2001). 

 Até os anos 70, a investigação sobre o coping era conceituada pela 

psicanálise, como um mecanismo de defesa (FREUD, 1933), isto é, um processo 

inconsciente, pelo qual os indivíduos distorcem a realidade para gerir sentimentos 

angustiantes, particularmente ansiedade (SOMERFIELD; MCCRAE, 2000), lidando 

assim com as ameaças ou conflitos internos. No entanto, Folkman e Lazarus (1985) 

tiveram um profundo impacto nesta mudança de paradigma, ao definirem o coping 

como um conjunto de esforços, cognitivos e comportamentais, utilizado pelos 

indivíduos com o objetivo de lidar com necessidades específicas, internas ou 

externas, que surgem em situações de estresse e são avaliadas como 

sobrecarregando ou excedendo os recursos pessoais.  

Assim, a partir daí, começaram a conceitualizar o coping como um processo 

transacional entre a pessoa e o ambiente, com ênfase no processo, tanto quanto em 

traços de personalidade (LAZARUS, FOLKMAN, 1985). 

O modelo transacional do coping de Lazarus e Folkman é dos modelos mais 

difundidos na literatura. Nele, o coping é definido como um processo ativo que 

resulta da avaliação que o indivíduo faz da relação entre si e o ambiente. Esta 

definição, implica que as estratégias de coping sejam ações deliberadas que podem 

ser aprendidas, usadas e descartadas. Portanto, mecanismos de defesa 

inconscientes e não intencionais, como a negação, deslocamento e regressão, não 

podem ser considerados como estratégias de coping (ANTONIAZZI et al., 1998). O 

modelo envolve quatro conceitos principais: (a) coping entendido como um processo 

ou uma interação entre o indivíduo e o ambiente; (b) a sua função principal é a de 

controlo da situação estressora; (c) os processos de coping pressupõem a noção de 

avaliação, ou seja, o modo como o fenômeno é percebido, interpretado e 

cognitivamente representado; (d) o processo de coping define-se como uma 
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mobilização de recursos, através do qual os indivíduos empreendem recursos 

cognitivos e comportamentais para administrar (reduzir, minimizar ou tolerar) as 

necessidades internas ou externas que surgem da sua interação com o ambiente 

(FOLKMAN, LAZARUS,  1984).  

Segundo Assis (2010, p.1): 

 
A teoria do Coping diz respeito à busca por uma significação em 
tempos de dificuldade. Pode ser no âmbito psicológico, social, físico, 
material ou espiritual. Atualmente, vem se percebendo a relação 
entre pacientes responderem de forma mais satisfatória a 
determinados tratamentos médicos quando possuem algum tipo de 
crença religiosa/espiritual, independente de estarem ligados a uma 
religião tradicional ou a uma busca pessoal. Tal processo pode 
fornecer conforto e melhorar a qualidade de vida. 

 

Coping religioso-espiritual se define como o uso de métodos religiosos e/ou 

espirituais para governar o estresse diário ou as crises que ocorrem ao longo da 

vida. (PANZINI; BANDEIRA, 2007). Estudos em pacientes com câncer, 

demonstraram que a religião foi importante para a ressignificação das experiências 

com a doença e o tratamento (GOBATTO; ARAÚJO, 2010). Em outras pesquisas 

identificaram “a fé como fonte de conforto e segurança para lidar com a 

enfermidade” (OLIVEIRA et al., 2005, p.154). 

Alguns benefícios como melhor adesão ao tratamento, esperança e redução 

de sintomas depressivos são observados quando se utilizam os métodos positivos 

de coping religioso-espiritual. Assis (2010) revela que existe resposta satisfatória a 

alguns tratamentos em pacientes que possuem algum tipo de crença religiosa. De 

acordo com esta teorização, existem dois tipos de avaliação: a avaliação primária, 

definida como processo cognitivo através do qual os indivíduos avaliam qual o risco 

envolvido numa determinada situação de estresse e a avaliação secundária, definida 

como a análise de quais os recursos disponíveis (pessoais e sociais) e opções para 

lidar com o problema (ASSIS, 2010).  

Apesar do conceito de coping estar diretamente ligado ao de resiliência, o 

primeiro, de uma forma sintética, representa as competências, enquanto a resiliência 

refere-se às respostas adaptativas ao estresse (SHUMBA et al., 2012). Por outras 

palavras, enquanto o coping foca a maneira, a estratégia utilizada para lidar com a 

situação, independentemente do resultado obtido, a resiliência concentra a sua 

atenção no resultado da(s) estratégia(s) utilizada(s), que seria uma adaptação 
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(muito) bem sucedida do sujeito frente às adversidades (TABOADA et al., 2006). 

Assim, o coping ocorre num momento determinado enquanto a resiliência decorre no 

tempo (RIBEIRO, MORAIS, 2010). 

Porém, estas estratégias de coping participam no fenómeno de resiliência, 

que é considerado como um processo mais vasto e complexo, podendo despoletar 

diversos comportamentos e também diferentes estratégias de coping (ANAUT, 

2005), no entanto, nem todas essas estratégias são bem-sucedidas e por isso, nem 

sempre resultará em resiliência. Pessoas que utilizam estratégias de coping podem 

ser consideradas resilientes (ANGST, 2009). Assim, Fredrickson e Tugade (2003) 

detectaram que as pessoas resilientes fazem frente a experiências traumáticas, 

utilizando as emoções positivas como estratégias de coping como o humor, a 

exploração criativa, pensamento otimista, gratuidade, amor, interesse, entre outras, 

minimizando o risco de depressão e reforçando os recursos pessoais perante a 

adversidade. Das mais variadas estratégias de coping, os sujeitos resilientes tendem 

a utilizar mais estratégias de confronto direto dos problemas (gerir o problema que 

se encontra na origem da perturbação do sujeito) e a utilizar menos estratégias de 

“evitamento” (através de estratégias passivas que reduzem a tensão emocional) 

(PESCE et al., 2004).  

Boyle, e os seus colaboradores (1991) apud Lambert, Lambert, (1999) 

concluíram que a resiliência estaria negativamente associada com o uso de 

estratégias de coping centradas nas emoções e positivamente relacionada com o 

suporte social. Williams et al. (1991) apud Lambert, Lambert, (1999) constataram 

que como resposta ao estresse, os indivíduos com elevada resiliência tendem a 

envolver-se mais em comportamentos de coping adaptativos, enquanto os que 

possuem baixa resiliência tenderiam a utilizar mais estratégias de coping não 

adaptativas. 

 

 

3.1.7 Importância sócio histórica (na área da saúde) dos conceitos de R/E 
 

 

Aguiar (2010), em sua obra ‘Medicina: uma viagem ao longo da história’, 

relata como, desde o tempo em que se encontram registros, logo após a invenção 

da escrita, já se percebe a influência da espiritualidade na saúde e na doença (vista 



35	  
	  

	  

geralmente como espécie de castigo das deidades) e também nas práticas de 

agentes promotores de cuidado e restauradores da saúde. Isto em várias 

civilizações antigas, por exemplo a hindu, chinesa, egípcia, mesopotâmia, grega e 

romana. Tal prática existia mesmo em tempo pré-históricos. Tais constatações são 

mencionadas por Moreira-Almeida (2007) e por Ibánez e Marsiglia (2000).  

Na história moderna, a Religiosidade e Espiritualidade (R/E) perdeu muito de 

sua influência na sociedade como um todo (se comparado com a época anterior – a 

Idade Média). Atualmente, no chamado período pós-moderno, os profissionais de 

saúde, pesquisadores e a população em geral têm reconhecido cada vez mais a 

importância da dimensão religiosa/espiritual (R/E) para a saúde, mas isso não foi 

sempre assim. Ao menos não na cultura moderna, dita clássica, judaico-cristã-

ocidental.  

Relativo a esses movimentos de ter e perder importância, ou mesmo após 

retomar o percurso com fortes desafios, serão apresentadas três linhas de 

pensamento, uma histórica, outra acadêmico-científica e outra sócio-política. Estas 

se sobrepõem, mas ao vê-las como partes interligadas, auxiliará entender esse 

dinamismo epistêmico. 
 
 

3.1.7.1 Dinamismo histórico 
 
 
Como dito na antiguidade, a influência da R/E em assuntos de saúde era algo 

prevalente e constante. O adoecer, o curar, o restabelecer e o cuidar, tudo era visto 

como intervenções transcendentes. É atribuído a Hipócrates (“pai” da medicina 

grega) uma das primeiras tentativas (em nossa sociedade) de “biologizar” a doença 

e suas influências psicoemocionais, ao questionar “a que deus teria ofendido o 

doente e pelo que”. O mesmo ocorria ao realizar os relatos de algumas doenças 

citando causas naturais para doenças que eram tidas como de etiologia de 

deidades, como a epilepsia (SÓ FILOSOFIA, 2015). 

Ainda, na história do ocidente, já na era cristã, Galeno expande este hiato 

iniciado por Hipócrates, encontrando no trabalho de Paracelso e na inquisição 

[especialmente após a publicação do livro “O Martelo das Feiticeiras – Mallevs 

maleficarvm” de Henrich Kramer e Jacobus Sprenger, teólogos dominicanos] 
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(INSTITORIS; SPRENGER, 2001) um retorno a posição não naturalista para a 

origem do adoecimento que foi dominante durante boa parte da idade média, 

mesmo tendo valores diferentes do cristianismo do primeiro século (IBÁNEZ, 

MARSIGLIA, 2000; AGUIAR, 2010). 

A partir do século XIX, pensamentos como o de Freud sobre religião 

expressos nos seguintes termos “a religião é a neurose obsessiva da humanidade”, 

“a religião é uma ilusão”, ou ainda, “a religião é inimiga da ciência” passou a ser 

preponderante em um meio acadêmico que tentava se instalar como dominante, e 

substituir um pensamento que era visto como “inimigo” de seus ideais (FREUD, 

1997).  

A religião não era vista por todos como inimiga da saúde. No Ocidente, 

organizações religiosas proveram alguns dos primeiros cuidados aos portadores de 

sofrimento mental, no primeiro hospital - construído em Valência, na Espanha, em 

1409 e dirigido por religiosos. Grupos religiosos fundaram e mantiveram hospitais 

psiquiátricos nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Alemanha e nos Países 

Baixos, entre outros. No Brasil, várias instituições de tratamento psiquiátrico também 

foram construídas e mantidas por grupos religiosos. O Ministério da Saúde (BRASIL, 

1965) evidencia que mesmo que se entenda que o hospital tenha sua origem em 

época muito anterior à era cristã, não há dúvida que o cristianismo impulsionou e 

desvendou novos horizontes aos serviços de assistência.  

Nesta direção, destaca-se o depoimento de Vasconcelos (2009) que resgata 

a influência do modelo newtoniano-cartesiano na formação dos recursos humanos 

em saúde:  
 

[...]a visão dualista inerente ao paradigma newtoniano e cartesiano 
de ciência, que separa o mundo da matéria do mundo do espírito, 
tornou ilegítima a consideração das dimensões religiosas da vida 
humana na investigação da gênese das doenças e na busca de 
medidas terapêuticas. Por causa da suspeita do modelo newtoniano-
cartesiano de ciência em relação à religião, profissionais, professores 
e pesquisadores do setor saúde se envergonham de trazer, para o 
debate científico e para a discussão aberta nos espaços de formação 
dos recursos humanos em saúde, os saberes e vivências religiosas 
tão importantes em suas vidas privadas. Desta forma, as práticas 
religiosas têm estado presentes no trabalho de saúde de forma 
pouco crítica e elaborada, na medida em que nele se infiltram de 
modo silencioso e não debatido (VASCONCELOS, 2009, p. 324). 
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3.1.7.2 Dinamismo acadêmico-científico-ocidental 
 

 

A racionalização da questão saúde-doença e da própria medicina como um 

todo deveria incluir a “subjetividade humana em toda sua complexidade” (CAPRA, 

2001). Por isso, o modelo biomédico racional não se aplica com facilidade. Camargo 

Jr. (2003), concorda com esta afirmação e destaca que “a biomedicina enfatiza o 

biológico em detrimento dos aspectos subjetivos que podem envolver o processo de 

adoecimento”. Dividir o corpo humano em partes e especialidades tornou-se prática 

muito comum e Capra (2001) a caracteriza como uma visão mecanicista e 

fragmentada do corpo humano, sendo a doença um problema de uma destas partes 

e não do todo. Barchifontaine (2004) destaca que as tecnologias e avanços médicos 

na área da tecnologia trouxeram como desvantagem a desumanização, 

transformando o ser humano em um objeto de intervenção técnica, com influência 

ainda do paradigma cartesiano de Descartes (século XVII) com um modelo de saúde 

direcionado para a racionalidade científica.  

Vasconcelos (2009) relata que o século XX foi marcado pela crítica a 

racionalidade cientifica, descontentamentos ao modelo da biomedicina e uma 

expansão dos movimentos religiosos. Diante deste cenário, destacou-se a produção 

de publicações denominadas de “autoajuda” disseminando e integrando a saúde e o 

enfoque religioso. Este tipo de literatura tornou-se alvo de procura da população e 

dos profissionais de saúde. No entanto, a literatura acadêmica continuava fechada à 

produção de textos que relacionavam a saúde aos aspectos religiosos. A ampliação 

do tema começou a difundir-se com maior interesse através do avanço das ciências 

da religião desvinculadas de um grupo religioso específico.  

Vasconcelos (2009) ainda destaca que problemas de saúde dos mais 

diversos são melhores superados se houver uma motivação para modificação no 

estilo de vida e considera possível a força da espiritualidade como instrumento de 

motivação.  Argumenta que as pessoas, por estarem passando por dilemas de 

saúde e crises com dimensões subjetivas, que envolvem valores, motivações 

profundas e sentimentos com relação ao futuro existencial, estão mais sensíveis à 

construção de novos significados para suas vidas e à mobilização para a retomada 

da saúde.  
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Perante o exposto, Vasconcelos (2009) considera a necessidade de atualizar 

e resgatar para o movimento de saúde atual, a milenar tradição do uso da 

espiritualidade no enfrentamento dos problemas de saúde. 

Acadêmica e historicamente ocorreu uma mudança quanto ao valor da 

influência da religiosidade/espiritualidade na área da saúde. E isso não foi 

ocasionalmente concomitante a consolidação do método científico, mas sobretudo 

devido a hegemonização do naturalismo filosófico, especialmente no meio 

universitário. 

O conhecimento científico tem tido várias interpretações e aplicações, tal 

como ocorrem outras áreas, por exemplo, a filosofia, a teologia ou a própria história. 

Mesmo quando as interpretações e aplicações deste conhecimento levam a 

caminhos antagônicos aos que primariamente foram desenvolvidos. 

Muitas mudanças catastróficas vêm ocorrendo na natureza, evidenciando a 

destruição do meio ambiente. O esgotamento dos recursos naturais, a 

desertificação, a chuva ácida, a poluição do ar, das águas, o efeito estufa, a redução 

da camada de ozônio, a ameaça nuclear, o aquecimento global, entre outros têm 

impactado no processo saúde-doença. Backes (2010, p. 744) afirma que a 

racionalidade moderna, predominantemente científica, traz um mundo sem valores 

e, por contraste, a insistência na ética e bioética, pelo fato de nosso tempo 

desconhecer, inclusive, a capacidade de diferir entre o bem e o mal. Este autor 

argumenta que: 
 
A busca do conhecimento e do entendimento acerca da Terra e do 
Universo são premissas que norteiam e que acompanham a 
humanidade desde os antigos filósofos gregos até a ciência 
moderna. A sociedade contemporânea tem vivenciado uma série de 
problemas que envolvem o seu modo de relacionar-se com a 
natureza no processo de produção e reprodução do espaço 
geográfico, colocando em questão o conceito de natureza em vigor, o 
qual perpassa pelo modo de vida dessa sociedade, as sensações, o 
pensamento e as ações. Portanto, pensar a natureza hoje, e a forma 
como o homem se relaciona com ela no contexto do modo de 
produção capitalista, nos remete ao passado, na ânsia de 
compreender as mudanças que se processaram no modo da 
sociedade pensar, interagir e produzir a natureza (BACKES et al., 
2010, p. 732). 

 

A gestão clínica envolve todo o conhecimento dos principais problemas e 

sintomas de saúde da região de abrangência, e também a organização do serviço. A 

Medicina de Família e Comunidade adotando uma perspectiva de “prevenção 
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quaternária” tem como princípio conhecer os pacientes antes de seus problemas, 

mas este processo fica prejudicado quando as pessoas não frequentam os serviços, 

ou utilizam diversos recursos, ou quando há muito fluxo migratório ou ainda, quando 

os profissionais mudam frequentemente de equipe. A efetivação da prevenção 

quaternária precisa de um bom sistema de saúde, com uma gestão clínica de bom 

acesso, organização, estabilidade, e alto escore de qualidade na atenção primária. 

A baixa adesão ao tratamento, especialmente o não farmacológico, de menor 

governabilidade pelo médico, aumentam ainda mais o cenário ansiogênico e 

frustrante que permeia a medicina atualmente. Tal contexto leva o profissional a 

preterir a mudança de estilo de vida, em relação ao tratamento halopático que tem 

maior gerência e detenção do poder (embora iludido pelo que lhe induz as 

corporações e instituições que lucram com o modelo sanitário vigente em nossa 

sociedade). 

Barros (1983), em trabalho da década de 80, já enfocava o interesse da 

indústria farmacêutica (e também de outros que lucram com a doença) de influenciar 

a conduta dos médicos e suas prescrições. Esse autor registrou que: 
  

A despeito da automedicação, dependente, por sua vez, em 
grande parte, da influência inclusive  “legitimadora" do médico, é 
sobre esse profissional que recai, direta ou indiretamente, através 
da prescrição medicamentosa, a responsabilidade por ação 
significativa do consumo [...] no papel do propagandista de 
laboratório e na sua eficácia como instrumento preferencial de que 
lançam mão os produtores de medicamentos para influenciar os 
hábitos de prescrição dos médicos, dirigindo-os prioritariamente à 
satisfação dos interesses dos produtores, em detrimento daqueles 
dos consumidores (BARROS, 1983, p. 377). 

 

Concordando com Barros (1983) sobre a influência da propaganda junto a 

classe médica e indo mais além, num texto incisivo e corajoso, Gervás (2007) 

denunciou que a forma interesseira e maliciosa de pensar a medicina e as atividades 

sanitárias, tanto a prevenção quanto a promoção de saúde, têm levado a novos 

diagnósticos e pesquisas sobre novos medicamentos. Tesser (2009) engrossa o 

coro, destacando os malefícios para a relação médico-paciente, e a criação de uma 

contracultura ao profissional médico, nessa direção. 

Este contexto chegou nas escolas médicas desde as influências do Relatório 

Flexner (PAGLIOSA, 2008) (principal documento norteador de reformas curriculares 

em cursos de medicina da América do Norte, na primeira metade do século 20, e um 
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dos grandes responsáveis pela expressiva especialização da medicina), e por sua 

vez nos profissionais ali formados, o que tem acumulado gerações de propagadores 

destas práticas (GÉRVAS, 2007; TESSER, 2009; GONCALVES, BELLODI, 2012). 

A falta de um entendimento mais amplo do ser humano e de suas relações 

com o mundo tem prejudicado a relação entre médicos e pacientes, e permitido a 

influência mal-intencionada daqueles que lucram com a manutenção da doença e do 

adoecer. E é nesse contexto que se destaca a importância de um entendimento 

interdisciplinar para amenizar ou até mesmo resolver este hiato contraditório que 

está sendo formado nas últimas décadas. Vilela e Mendes (2003, p. 528) destacam:  
 
Etimologicamente, o termo “saúde”, em latim salus, significa são, 
inteiro; em grego, o significado é inteiro, real, integridade. Desse 
modo, saúde como integridade não permite a fragmentação em 
saúde física, mental e social e, portanto, parte-se de uma visão 
holística. 

 

Neste sentido, Tavares (2008) argumenta que a interdisciplinaridade procura 

manter uma linha de heterogeneidade, sendo o diálogo, um dos principais 

pressupostos para se caminhar interdisciplinarmente. Este deve ser reflexivo, crítico, 

entusiástico, que respeita e transforma. 

Esse mesmo autor ressalta que a interdisciplinaridade abre o caminho da 

busca conjunta de transformações significativas na medida em que propõem 

inovações em suas práticas. 

Concordando com Tavares (2008), Batista (2012) rompe com a concepção 

puramente biomédica da saúde, centrada na doença, e enfatiza ainda, a integração 

entendida em uma perspectiva de novas interações no trabalho em equipe Inter 

profissional, com troca de experiências e respeito à diversidade, possibilitando o 

exercício de práticas transformadoras, parcerias nos projetos com diálogos, 

comprometimento e responsabilidade. 

Para Japiassú (1976) e Fazenda (2002; 2003), a interdisciplinaridade no 

contexto atual é comparada com uma doença ou um mal a ser tratado. Para sua 

viabilização, eles indicam a presença de profissionais de várias áreas como 

necessidade intrínseca ao projeto interdisciplinar. 

A Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010) 

destaca que não apenas a assistência melhora e se torna mais efetiva, como traz 

maiores graus de satisfação, melhor aceitação da assistência prestada e melhoria 
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de resultados de saúde após tratamento por uma equipe interdisciplinar e 

colaborativa. 

Partindo da criação de um paradigma mais abrangente que supere a 

dominação do modelo biomédico e as concepções reducionistas das ciências 

sociais, o âmbito científico da saúde tem a seu favor sua ligação direta e estratégica 

com o mundo vivido, o mundo do sofrimento, da dor e da morte com o qual é 

chamado a se confrontar diariamente. Esse apelo cotidiano a serviço da política 

social traz a área da saúde para a arena inquestionável da vida. E é no diálogo com 

esse “radicalmente humano” que está seu escudo para o salto qualitativo 

interdisciplinar.  

Trata-se da luta que tem que ser travada:  

 
[...] na linguagem e adaptação entre métodos e técnicas e na busca 
de uma retórica capaz de traduzir para os leigos a linguagem dos 
técnicos, que diz respeito aos assuntos importantíssimos referentes à 
vida, à saúde, à doença e à morte, assuntos que interessam a toda 
humanidade” (MINAYO, 1991, p.75). 

 

A falta de interdisciplinaridade pode ser apontada como importante causa 

deste conflito epistemológico em saúde, fruto de uma exagerada e fragmentada 

superespecialização que, embora importante para o desenvolvimento científico e 

tecnológico, ao fragmentar o saber e o ser humano, em detrimento de uma 

cosmovisão generalista, nexialista, holística ou integral causou um desencontro de 

informações e uma maior facilidade de manipulação com finalidades antiéticas do 

saber médico científico. 

Na mesma linha de raciocínio, Al-Rashed et al. (2009) registraram que há 

necessidade de se intervir na educação dos futuros profissionais médicos. A partir 

de relatos profissionais concluíram que não saberiam manusear “pacientes” com 

essa patologia, visto que esses estudantes, seriam, em um futuro próximo, vetores 

de informação para a sociedade. 

Poder-se-ia dizer que a interdisciplinaridade é muito mais do que a 

compatibilização de métodos e técnicas de ensino, é uma necessidade e um 

problema relacionado à realidade concreta, histórica e cultural, ético-político, 

econômico, cultural e epistemológico, baseado na construção do conhecimento de 

uma determinada realidade.  
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Em caráter ilustrativo serão utilizadas as experiências de Newton, Descartes, 

Spinoza e Freud. Em níveis diferentes de aplicabilidade (segundo interesses de 

quem discorre) seus legados podem ser vistos como tendo influências bem distintas 

na questão da religiosidade e espiritualidade, na sociedade como um todo e na área 

de saúde por extensão. 

Newton - Anteriormente foi exposto que o paradigma newtoniano é dualista e 

separa o conceito de “matéria e espírito”. Mas será que este era o pensamento de 

Newton, ou como alguns de nós o compreendemos. Isaac Newton (1643-1727), 

inglês, físico, matemático, astrônomo, filósofo e teólogo. É conhecido de muitos a 

influência deste célebre homem para o desenvolvimento de nossa civilização e da 

ciência. Sua importância é tamanha que alguns se esforçam para digitalizar seus 

escritos de forma que seu pensar, original, possa estar à disposição de um maior 

número de pessoas, e assim aumentar o alcance de suas ideias.  Este esforço é 

conhecido como o “O Projeto Newton” (NEWTON, 2015).  

Encontra-se uma grande quantidade de textos científico e religiosos em suas 

anotações e conclusões com rigor metodológico, evidenciando a grande influência 

que a religiosidade e espiritualidade tinham sobre a pessoa e intelecto deste 

importante homem. Newton observava causalidade naquilo que pesquisava e unia o 

conhecimento da ciência com a teologia em citações como as relatadas pelos 

autores mencionados na sequência: 
 

Quando escrevi meu tratado sobre nosso sistema, tinha meus olhos 
voltados a princípios que podiam funcionar considerando a crença da 
humanidade em uma Divindade, e nada me dá maior prazer do que 
vê-lo sendo útil para esse fim” (WESTFALL, 1993, p. 204; NEWTON 
PROJECT, 2015). 
 

Newton escreveu de novo: "Os movimentos que os planetas têm hoje não 

podiam ter sido originados em uma causa natural isolada, mas foram impostos por 

um agente inteligente" (COHEN,1958, p. 284; NEWTON PROJECT, 2015). 

Westfall registrou a clareza como Newton expressava suas convicções: 

 
Precisamos crer que há um só Deus ou monarca supremo a Quem 
podemos temer e guardar Suas leis e dar-Lhe honra e glória. 
Devemos crer que Ele é o Pai, de quem vêm todas as coisas, e que 
ama Seu povo como Seu Pai. Devemos crer que Ele é o 
"Pantokrator" [Criador, a quem ele se referia frequentemente como o 
"Pantokrator", termo grego, que significa o Todo-poderoso - nota do 
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autor], Senhor de todas as coisas, com poder irresistível e ilimitado 
domínio, do qual não podemos esperar escapar, se nos rebelarmos e 
seguirmos a outros deuses, ou se transgredirmos as leis de Sua 
soberania, e de Quem podemos esperar grandes recompensas se 
fizermos Sua vontade. Devemos crer que Ele é o Deus dos judeus, 
que criou os céus e a Terra e tudo o que neles há, como expresso 
nos Dez Mandamentos, de modo que podemos agradecer-Lhe pelo 
nosso ser e por todas as bênçãos desta vida, e guardar-nos de usar 
Seu nome em vão ou adorar imagens de outros deuses (WESTFALL, 
1993, p. 301; NEWTON PROJECT, 2015). 

 

Descartes - Fateaud (2001) faz um apanhado sobre a vida e o legado de 

Rene Descartes (1596-1650), francês, filósofo, físico e matemático. Neste apanhado 

aparece a grande influência da religiosidade e espiritualidade na vida desse francês. 

Em escritos com “O Mundo ou Tratado da Luz” ou o ainda anterior “Tratado para 

direção do espírito” ele traçou suas primeiras linhas no campo do que hoje 

chamamos de metafísica. Contemporâneo de Galileu Galilei, e intimidado com a 

condenação do italiano admirado pelo papa da época, hesitou muitas vezes nas 

publicações de seus escritos. Não porque fossem contrários a teologia, mas sim 

pelo receio de serem mal interpretados pela liderança religiosa e intelectual da 

época.  
Descartes parece não ser tão enfático quanto Newton o foi em relação à sua 

religiosidade, quase um século depois. Talvez por este ter vivido em país protestante 

(Inglaterra anglicana). Ainda assim, uma das grandes preocupações do filósofo 

René Descartes era justamente provar a existência de Deus. Rodrigues (2013) 

discorre sobre esta preocupação relatando que isto fica explicito na obra cartesiana 

“Meditações metafísicas”.  Das seis meditações presentes na obra, a terceira e a 

quinta apresentam claramente as provas da existência de Deus na concepção desse 

cientista: a prova cosmológica, que trata da questão da causalidade (Deus é a 

causa, o Criador da consequência, o universo, a criação) e como é possível 

conhecer Deus a partir da ideia de perfeição; e a prova ontológica, a partir da qual 

se pretenderia conceber a ideia de Deus antes de qualquer experiência sensível. 

Descartes (2005, p. 72) apud Rodrigues (2013) destaca:  
 

E, por conseguinte, é preciso necessariamente concluir de tudo o 
que disse anteriormente que Deus existe; pois, ainda que a ideia da 
substância esteja em mim, pelo próprio fato de ser eu uma 
substância, eu não teria, contudo, a ideia de uma substância infinita, 
eu que sou um ser finito, se ela não tivesse sido posta em mim por 
alguma substância que fosse verdadeiramente infinita. 
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Spinoza - Baruch Spinoza, filósofo racionalista do século XVII, nasceu em 

1632 em Amsterdã e faleceu em 1677 em Haia, ambas cidades da Holanda. Filósofo 

de origem judia, viveu os conflitos da conversão forçada ao cristianismo, os 

chamados cristãos novos. E foi vítima da inquisição portuguesa, sendo também 

perseguido, devido suas ideias, por judeus. 
Em sua obra “Ética demonstrada a maneira dos geômetras” - especialmente 

em sua parte primeira e em suas conclusões - Spinoza constrói, sob forma da 

geometria da época, um tratado sobre sua ética, na qual DEUS é colocando com 

sendo uma “substância infinita” indivisível e perfeita, mas sem “vontade ou 

finalidade”, sendo apenas “imanente” em sua “potência e força para existir” sendo e 

existindo por si só, a Natureza, a substância infinita, como sendo Deus (SPINOZA, 

2002). 

Em sua sexta definição da primeira parte ele diz: “Por Deus entendo o ser 

absolutamente infinito, isto é, uma substância composta de infinitos atributos, cada 

um deles exprimindo uma essência eterna e infinita” (SPINOZA, 2002). 

Spinoza é visto como um dos precursores tanto do relativismo moderno, 

quanto do liberalismo, do iluminismo e do materialismo, tanto por opor-se a 

interferência do poder religioso na esfera política, quanto por opor-se a milagres ou 

intervenções divinas, considerando-os como curso da natureza, que ainda não são 

explicados por causas conhecidas. Tendo influenciado muito as ideias 

emancipatórias (do pensamento tradicional judeu rabínico para um outro mais 

secularizado) de pensadores como Marx, Engel, Einstein e Freud (PONCZEK, 

2009). 

Spinoza parece ter como objetivo desta e de outras obras o de proporcionar o 

arcabouço teórico necessário para permitir ao homem atingir o “verdadeiro bem” por 

isso o nome “ética” em sua obra. 

Almeida (2010) discorre que ao introduzir o conceito de substância como 

sendo algo que não precisa de outra coisa para existir, Spinoza se diferencia dos 

demais pensadores e inicia a distinguir a finalidade da existência. Almeida (2010) 

afirma que neste conceito de deidade, Spinoza diferiu do que ocorria entre os 

filósofos modernos de até então, especialmente Descartes. Damasio (1994) 

acrescenta que além de divergir sobre a deidade, ao propor a unidade, o monismo 

de Spinoza (Sistema filosófico segundo o qual existe apenas uma espécie de 
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realidade) também difere do dualismo cartesiano por não propor separação entre a 

alma e o corpo. E no caráter determinístico dos seres criados que não exercem um 

livre arbítrio, mas sim determinados pelos atributos de sua substância são o que são 

e não o que escolhem ser. 

Deus ou a substância maior e única do universo, não é contida em outra 

coisa, e como não pode ser limitado por nada, e é perfeito e infinito em si mesmo, é 

a lógica matemática ou geométrica com que se alinha tudo o que existe (SPINOZA 

2002, ALMEIDA 2010, DAMÁSIO, PONCZEK 2009). As ditas imperfeições, o que é 

“mau ou bom”, são dadas pela finitude de nosso conhecimento, mas que não 

existem em si mesmas, são frutos das diversidades de entendimentos do intelecto 

humano. E tal qual é diverso o intelecto, é diverso as concepções de “bom” ou “mal”. 

A natureza ou a substância por não ser finalística, ou seja, não orientadas para uma 

finalidade em si, expressam assim não a parcialidade de uma liberdade ou de um 

atributo apenas, mas sim a completude e a perfeição da substância infinita chamada 

Deus. E para tanto não é má ou boa em essência, mas sim em existência. 

Ao não ter acesso aos modernos instrumentais que apontam para um início e 

talvez um fim do Universo, Spinoza põe o universo como eterno, no sentido de 

atemporal, e ao colocar Deus como a única substância realmente existente, 

desprovida de finalidade, entra Spinoza nos maiores conflitos com os pensadores 

anteriormente citados, e traça um menor efeito do impacto da religiosidade e 

espiritualidade (R/E) na vida dos seres humanos. 

Freud - Sigmund Freud, médico neurologista, criador da psicanálise, nasceu 

no Império Austro-hungaro, hoje República Tcheca, em 1856 e faleceu em Londres 

(Inglaterra) em 1939.É comumente tido com ateu ou mesmo humanista. Foi sem 

dúvida um professo antirreligioso. Porém a religiosidade foi um dos aspectos que 

mais lhe tomou tempo em seus objetos de estudos e seu discurso dialético também 

permite um outro olhar sobre a questão da religiosidade e espiritualidade. 

Em “O mal-estar na civilização” de 1930 ele chegou a escrever sobre a 

religião com sendo a “desvalorização da vida e distorção da visão do mundo real de 

uma maneira delirante – o que pressupõe uma intimidação da inteligência” (FREUD, 

2010). 

Já em “O Futuro de Uma Ilusão”, ele discorreu sobre a função da religião 

como sendo a de apaziguar o homem diante do terror da morte, do nada, da falta de 

sentido da vida. Dizendo que uma explicação existencialista da humanidade seria a 
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etiologia da religião. Segundo ele, o que o “homem” precisa é saber por que está no 

mundo, o que ele deve ou não fazer, enfim, para onde irá depois que morrer. Uma 

nova concepção do sujeito humano, não mais acalentado por forças divinas e 

poderes sobrenaturais, mas sim um ser desamparado frente ao mundo que tem 

poucas saídas para encontrar o mínimo de satisfação (FREUD, 1997). 

A temática recorrente e prevalente dos escritos desse autor foi quanto à 

relação da criança com o pai que segundo ele é matizada por uma ambivalência 

característica, sendo ao mesmo tempo objeto de amor e de temor. Em suas palavras 

ele propôs uma associação entre a figura paterna e os “deuses”. 

 
Quando o indivíduo em crescimento descobre que está destinado a 
permanecer uma criança para sempre, que nunca poderá passar 
sem proteção contra estranhos poderes superiores, empresta a 
esses poderes as características pertencentes à figura do pai; cria 
para si próprio os deuses a quem teme, a quem procura propiciar e a 
quem, não obstante, confia em sua própria proteção (FREUD, 1997, 
p.36). 

 

Para Freud, a ideia religiosa tem seu protótipo na infância, especialmente, na 

relação da criança com seu pai (ou pessoa que exerça essa função). A relação de 

amor/terror, de fascínio e servidão que mantemos com o pai é prototípica para a 

ideia de Deus. 

Maciel e Rocha (2008) no ensaio sobre as novas leituras e construções 

teóricas entre Freud e a religião refletindo sobre o texto freudiano, além do seu 

aspecto crítico inegável a religião, oferece também outras contribuições valiosas que 

podem ser muito úteis para uma compreensão da experiência religiosa frente à 

psicanálise.  

 
A psicanálise em si não é nem religiosa nem antirreligiosa, mas um 
instrumento apartidário do qual tanto o religioso como o laico 
poderão servir-se, desde que aconteça tão somente a serviço da 
libertação dos sofredores (FREUD, 1997, p. 25, apud MACIEL, 
ROCHA, 2008).  
 
Se a aplicação do método psicanalítico torna possível encontrar um 
novo argumento contra as verdades da religião, tant pis para a 
religião, mas os defensores desta, com o mesmo direito, poderão 
fazer uso da psicanálise para dar valor integral à significação 
emocional das doutrinas religiosas (FREUD, 1997, p. 50 apud 
MACIEL, ROCHA, 2008).)  
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Um exemplo dessa associação é a possibilidade de se considerar o conceito 

de sublimação para o estudo psicológico da temática religiosa. 

Martins e Garcia (2011) ao discorrer sobre a sublimação segundo Freud 

comentaram que ele parece emprestar o conceito da física, já que nesta disciplina, a 

sublimação é compreendida como o processo de transformação da matéria do 

estado sólido diretamente para o estado gasoso. Já no âmbito da moral, “sublimar” 

está associado à ideia de purificação, de elevação à perfeição ou ainda de “tornar-se 

sublime” A psicanálise, por sua vez, utiliza a noção de sublimação para designar as 

atividades humanas que, aparentemente, não estão relacionadas à sexualidade, 

mas cuja gênese só é possível a partir da pulsão sexual. 

Freud designou a sublimação como um mecanismo de defesa do "eu" as 

atitudes em que determinados impulsos inconscientes são integrados na 

personalidade e culminam em atitudes com valor social positivo. Como um artista 

canaliza suas frustrações para criar uma obra de arte, ou um lutador veicula sua 

agressividade no seu esporte (MARTINS, GARCIA, 2011). 

A experiência religiosa pode também atuar, pela via da sublimação, como 

proteção contra o desencadear de um processo neurótico.  

Desse modo, pode-se pensar que não é a religião que neurotiza o indivíduo, 

como normalmente se propaga. Pode certamente ocorrer que o indivíduo cuja 

estrutura psíquica é fragilizada, seja ela neurótica ou psicótica, encontre, no 

exercício religioso, um campo propício para o desenvolvimento de sua neurose ou 

de sua psicose. Por outro lado, uma organização psíquica fragilizada pelas mazelas 

da vida pode encontrar saídas emocionais para seus conflitos a partir de uma 

vivência religiosa. Assim sendo nem todos os indivíduos fragilizados com as 

vicissitudes da vida, quer religiosos ou não, mesmos expostos as um contexto 

semelhante, vão necessariamente tornar-se neuróticos ou psicóticos. 

Freud, mesmo sendo alguém que particularmente era avesso à religiosidade, 

não tinha como negar sua influência na vida de seus pacientes. Santos (2012), em 

um seminário sobre as aplicações clínicas da espiritualidade, chegou a citar que 

devido a influência negativa da religiosidade punitiva na vida das pessoas e de ser 

essa a prática mais vigente no meio social em que Freud atendeu, talvez isto 

explicasse, parcialmente, as convicções do médico vienense. 

Tamanha é a dialética freudiana que chega a dizer:  
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Tampouco devemos permitir sermos desorientados por juízos de 
valor referentes a qualquer religião, qualquer sistema filosófico ou 
qualquer ideal. Quer pensemos encontrar neles as mais altas 
realizações do espírito humano, quer os deploremos como 
aberrações, não podemos deixar de reconhecer que onde eles se 
acham presentes, e, em especial, onde eles são dominantes, está 
implícito um alto nível de civilização. (FREUD, 2010, p.115). 

 
 
3.1.7.3 Dinamismo clínico-científico-ocidental 
 

 

Enquanto a cultura oriental seguia seu próprios e dinâmicos caminhos, nos 

quais unindo razão e fé, inclusive no meio científico, o ocidente mantinha os vai-e-

vem históricos também neste quesito. 

No começo dos anos 1960 os estudos ocidentais eram dispersos e nesse 

período surgiram os primeiros periódicos especializados, entre os quais o Journal of 

Religion and Health. A partir de então, uma grande quantidade de estudos 

realizados sobre espiritualidade e religiosidade em amostras específicas (por 

exemplo, enfermidades graves, depressão, transtornos ansiosos) mostraram 

pertinência quanto à investigação do impacto dessas práticas na saúde mental e na 

qualidade de vida (KOENIG, 2012).  

Dentre os muitos que poderiam ser escolhidos destaca-se as seguintes 

influências (sem ordem cronológica): 

Fredrickson et al. (2013) apontaram uma melhora nos níveis de marcadores 

inflamatórios e imunológicos em indivíduos com melhor sensação de bem estar; 

Brown et al. (2003) evidenciaram que dar suporte social é mais estatisticamente 

significativo do que receber suporte social, em relação aos desfechos de saúde; Holt 

e Dellmann-Jenkins (1992) perceberam que quanto maior a frequência aos 

encontros religiosos e quanto maior a religiosidade intrínseca, maior era a sensação 

de bem estar dos indivíduos estudados; Silton et al. (2014) demonstraram que a 

crença em uma transcendência punitiva é prejudicial e que a crença em um Deus 

benevolente é estatisticamente significativo para controle dos sintomas psiquiátricos; 

Fitchett e Powell (2009) perceberam que as experiências religiosas diárias 

trouxeram melhora no controle pressórico em mulheres. Goldbourt et al. (1993), 

verificando a influência na mortalidade por doença coronariana viram que a mais 
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estrita observância a hábitos religiosos mais ortodoxos impactou positivamente a 

redução da mortalidade.  

Lucchetti et al. (2011) em artigo de revisão trouxeram evidências 

epidemiológicas de que indivíduos com maior religiosidade e espiritualidade têm 

maior sobrevida cardiovascular, menor complicações no pós-operatório, menor 

índice de depressão, e também melhor controle pressórico arterial. Dados 

semelhantes foram encontrados por Krause (2009) com menor mortalidade geral e 

maior significância da vida em idosos. Ainda sobre mortalidade, Lucchetti et al. 

(2011) em meta-análise comparando 25 intervenções com impacto na mortalidade, 

nos diferentes níveis de prevenção (primário, secundário e terciário) entre 1994 e 

2009 contataram influência semelhante quanto ao consumo de frutas e verduras, 

cujo efeito foi considerada superior ao uso de estatinas para prevenção de doenças 

cardíacas.  

Dados semelhantes também foram encontrados por Hall (2006) em relação à 

proposição de a religiosidade e espiritualidade serem mais efetivas que o uso de 

estatinas, ou seja, mais efetivo que o lipitor (medicação auxiliar no controle de 

dislipidemia). 

Koenig (2001, 2012), em vários trabalhos, tem evidenciado a influência da 

religiosidade e espiritualidade na saúde. Abaixo cita-se as conclusões das pesquisas 

até 2012. 
1. Dos trabalhos envolvendo espiritualidade e religiosidade, 80% foram 

realizados no campo da saúde mental, dos quais: 

 
• Coping contra a adversidade (até 2010, 454 estudos): sendo 

contra catástrofes naturais: doenças terminais e estigmatizantes 
(câncer, diabetes, dor crônica, doenças psiquiátricas, etc.) 

• Emoções Positivas: 
• Bem-estar e felicidade, com apenas 1% demonstrando relação 

inversa entre religiosidade e espiritualidade e senso de bem-
estar ou felicidade. 

• Esperança: 40 estudos até 2010, com 73% de correlação 
positiva; 

• Otimismo: 32 estudos 81% de correlação positiva; 
• Significado e senso de propósito: 45 estudos; com 93% 

reportando significância positiva; 
• Autoestima: 69 estudos com 61% relatando grande ligação com 

autoestima elevada. 
• Senso de Autocontrole: 21 estudos 61% com correlação positiva; 
• Traços Positivos de Caráter: 47 estudos 70% ligam diretamente 

a Religiosidade Espiritualidade com essa característica; 
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• Emoções Negativas: 
• Depressão: 444 estudos, desde 1960 até 2010; com 61% de 

correlação positiva; 
• Suicídios: 141 estudos com 71% de correlação inversamente 

proporcional quanto ao número de suicídios com o 
desenvolvimento da Religiosidade e Espiritualidade; 

• Ansiedade: 299 trabalhos; 49% com correlação de melhora da 
ansiedade com R/E e 11% de piora (devido contexto de religião 
punitiva); dos demais, alguns apresentam pouco rigor 
metodológico, mas na maioria sendo favorável ao 
desenvolvimento da R/E no tratamento da ansiedade; 

• Desordens psicóticas e esquizofrenia: 43 estudos, 33% com boa 
correlação; 23% com piora ao uso da R/E (dependendo da 
metodologia utilizada) e demais com resultados pouco 
conclusivos; 

• Transtorno Bipolar: Apenas 4 estudos, 2 muito favoráveis e 2 
com desfechos duvidosos, também dependendo das 
características da R/E utilizados; 

• Substâncias de Abuso: 278 estudos 86% com uma ligação muito 
favorável a utilização da R/E no combate a uso de substâncias 
de abuso; 

• Problemas Sociais: 
• Delinquência/Crime: 104 estudos com 79% com relação 

inversamente proporcional, 
• Instabilidade conjugal: 79 estudos com 86% de correlação 

inversamente proporcional; 
• Suporte Social: 14 estudos com 79% de aumento do suporte 

social para aqueles que desenvolvem mais a Religiosidade e 
Espiritualidade. 
 

2. Influência nos Hábitos de Vida: 

 

• Tabagismo: 137 trabalhos, com 90% inversamente proporcional; 
• Atividade Física: 37 estudos com 68% deles indicando melhora 

dos níveis de atividade física; 
• Dieta saudável: 21 trabalhos com 62% de significância positiva; 
• Peso: 25 estudos com maior qualidade, 44% com aumento de 

peso e 20% com perda de peso (mais característico em certos 
grupos religiosos). Sendo que em 3 estudos foram relacionados 
a programas de redução de peso, baseado na fé, que se 
mostraram efetivos; 

• Comportamento sexual: Koenig destaca 95 estudos com 86% 
destes com relação inversamente proporcional entre o 
desenvolvimento da R/E e hábitos de risco (múltiplos parceiros 
por exemplo). 

 

3. Influência sobre a Saúde Física: 

• Doenças do coração e coronárias: 19 estudos, 63-69% 
(dependendo do rigor metodológico) com relação inversamente 
proporcional; 
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• Hipertensão Arterial: 63 estudos com 57% com correlação 
favorável a R/E; 

• Doenças Cerebrovasculares: 9 estudos com 44% com 
correlação positiva; 

• Doença de Alzheimer e Demência: 21 estudos com 48-57% com 
melhora da função cerebral e cognitiva com a R/E; 

• Imunidade: 27 estudos com 56-71% relações positivas nas 
intervenções de R/E; Infecção por HIV (Vírus da 
Imunodeficiência Humana): 12 estudos com 67% de melhora nos 
indicadores clínicos; 

• Sistema Endócrino: 31 estudos 69-74% com relação positiva; 
• Câncer: 29 estudos (incluindo prevenção, diagnóstico e 

mortalidade pela doença), 55-60% tiveram um risco menor de 
desenvolver câncer ou um melhor prognóstico, embora 0-7% 
tenham relatado um prognóstico significativamente pior; 

• Desempenho nas atividades diárias: 61 estudos, com 36-39% de 
melhora com intervenções de R/E e 18-23% com piora; 

• Autopercepção geral de saúde: 50 estudos com 57-58% de 
melhora com apenas 8% de constatação de piora; 

• Dor e sintomas de somatização: 56 estudos com 39% de relação 
positiva, sendo 25% destes com melhora em dores intensas. 
Dos melhores estudos 50% têm ligação positiva; 

• Mortalidade: 121 estudos com 68% indicando R/E como 
significativo preditor de longevidade e apenas 5% de piora da 
mortalidade relacionada a intervenções R/E. 

 
 
3.1.7.4 Dinamismo sócio-político 

 

 

Em relação à natureza da saúde, na antiguidade clássica, Galeno, médico 

grego, documentou o conhecimento e a especulação médica de sua época. Uma de 

suas ideias que permanece até hoje é a saúde como equilíbrio entre as partes 

primárias do corpo (BACKES et al., 2010). 

Os conceitos de saúde e doença variam de acordo a época, o local, a classe 

social e envolvem fatores de ordem cultural, política, social e econômica. Segundo 

Scliar (2007), relacionam-se com os valores individuais e com as concepções 

religiosas, cientificas e filosóficas. Esta complexidade implica diferentes formas de 

compreensão do viver humano e sua interação com a natureza. 

A OMS, conceitua a saúde como um "completo bem-estar bio-psico-social", 

além da ausência de doenças que é muito questionado (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION,	  1986; BRASIL, 2001; RUMEL et al., 2004). Para Da Ros (2000), 
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as críticas são feitas sobretudo à primeira parte: "Completo bem-estar..." que a 

classifica como sendo algo inatingível. 

Coelho e Almeida Filho (2003, p.101-102) afirmaram:  

 
[...] a saúde constitui um estado dinâmico que pode depender de 
muitos fatores: Contexto sócio-econômico-político-histórico-cultural, 
genótipo, psiquismo, modo de vida, aspecto e situação. Ela se 
desdobra nas normalidades mental e orgânica, mas ambas não 
necessariamente coincidem A saúde difere tanto quantitativamente 
quanto qualitativamente da enfermidade. Ela não implica o completo 
bem-estar, a normalidade total, a ausência de anormalidade, uma 
vez que esta concepção se distancia da realidade concreta. A saúde 
implica, sim, uma quantidade moderada de sofrimento, com 
predomínio de sentimentos de bem-estar. Ela é um ideal desejado, 
mas também uma realidade concreta. 

 

Para Testa (1997), saúde é um conceito "complexo e indefinido e que o objeto 

de trabalho da medicina é o corpo que trabalha, que ama, que luta...". 

Canguilhem (2000, p.79,80) destaca que: 

 
[...] para o homem a saúde é um sentimento de segurança na vida, 
sentimento este que, por si mesmo, não se impõe nenhum limite." E 
continua: "A saúde é uma maneira de abordar a existência com uma 
sensação não apenas de possuidor ou portador, mas também, se 
necessário, de criador de valores, de instaurador de normas vitais. 

 

Assim, o contexto de saúde vai se ampliando e assumindo características 

ligadas ao humanismo, à religiosidade e à espiritualidade. 

Essa dimensão do conceito de saúde vem ganhando espaço e significado na 

medida em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) assume a incorporação da 

espiritualidade em documentos oficiais que visam investigar os parâmetros da 

qualidade de vida, como é observado nos instrumentos WHOQOL - Bref e o 

WHOQOL-SRPB (PANZINI, BANDEIRA, 2005; PANZINI et al., 2011). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pela Constituição Federal de 

1988 no artigo 196, como uma macro-política que teria como principal tarefa efetivar 

a saúde como um “direito de todos” e “dever do Estado”, sendo então 

regulamentado pelas Leis nº. 8.080 e 8142 de 1990. O texto norteia como princípios 

do SUS: o Controle Social, a Hierarquização, a Regionalização, a Universalidade, a 

Equidade e a Integralidade, sendo este último, o princípio entendido num contexto 

bem amplo, tanto no cuidado em si, quanto concepção de indivíduo, de sociedade, 
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contexto e entorno próximo e distante. Essa questão exige o rompimento de 

paradigmas que sustentam modelos assistenciais hegemônicos há muito 

consolidados e praticados e predispõe uma compreensão ampliada do conceito de 

saúde (BRASIL, 2005). 

Em 30 de março de 2006, o Ministro da Saúde do Brasil por meio da Portaria 

no. 687, aprovou a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), que foi 

ampliada em sua 3ª edição em 2014, mantendo grande parte do texto original de 

2006, e tendo o desafio de ampliar e implementar políticas públicas da declaração 

de Ottawa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986) da qual o Brasil é signatário. 

No texto do documento oficial que descreve os objetivos e as diretrizes dessa 

política, a Promoção da Saúde é definida como: 

 
[...] uma estratégia de articulação transversal na qual se confere 
visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco 
e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes 
no nosso País, visando à criação de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a equidade e 
incorporem a participação e o controle sociais na gestão das políticas 
públicas (BRASIL, 2006, p.15).  

 

Não importa se o indivíduo possui crenças materialistas ou espirituais, 

atitudes religiosas ou antirreligiosas, necessita-se explorar a relação entre 

espiritualidade e saúde para aprimorar o conhecimento sobre o ser humano e suas 

abordagens terapêuticas (MOREIRA-ALMEIDA, 2007).  

Segundo Lukoff et al. (1992), um fator que pode ter contribuído para a atitude 

negativa em relação à religiosidade seria a existência de um “abismo religioso” entre 

profissionais de saúde mental e seus pacientes. Psiquiatras e psicólogos tendem a 

ser menos religiosos que a população em geral e não recebem treinamento 

adequado para lidar com questões religiosas na prática clínica. Por esse motivo, têm 

frequentemente grandes dificuldades de entender pacientes com comportamentos e 

crenças religiosas.  

Por outro lado, a R/E não tem sido exaustivamente estudada enquanto 

integrante do conceito ampliado de saúde e representa um campo sensível, tanto 

para pacientes quanto para cuidadores da saúde. Portanto, recomenda-se cautela 

na abordagem aos profissionais que lidarão com a R/E dos pacientes, 

particularmente, no que diz respeito em como aplicar as evidências científicas 

encontradas no cuidado integral ao paciente.  
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Moreira-Almeida e Stroppa (2012) recuperaram e analisaram vários estudos 

sobre as evidências científicas do emprego da R/E no “cuidado clínico 

especializado” oferecido a doentes com transtornos psiquiátricos, implicando 

diretamente na prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos mesmos. 

Ressaltam que o preparo dos profissionais de saúde é uma necessidade prioritária, 

frente à demanda evidenciada no cotidiano do trabalho nos diversos níveis da 

Atenção à Saúde.  

Esses autores argumentam com propriedade a importância de um 

treinamento adequado nessa direção, alertando que, além do risco de se ignorar a 

dimensão R/E dos pacientes, o profissional pode, inadvertidamente, por outro lado, 

desqualificar a crença dos pacientes, ou ainda, sutil ou intencionalmente tentar impor 

a sua própria ideologia religiosa.  

Muitas vezes, o profissional de saúde mesmo tendo substancial informação 

acadêmica sobre como viver um estilo de vida saudável, não se preocupa em vivê-lo 

e tão pouco com o que pode ser “melhorado” no cuidado integral prestado aos 

clientes assistidos por ele na comunidade, assegurando que ambos tenham saúde 

física, mental e espiritual (KOENIG et al., 2001). 

A Religião e a Espiritualidade se fazem essenciais no preparo de profissionais 

que lidam com vidas tanto no campo das práticas assistenciais, quanto no ensino e 

no delineamento da organização das profissões da área da saúde. Gussi e Ditz 

(2008, p.377) afirmam que “esta conformação está tão imbricada na memória 

coletiva que, mesmo com a expansão de instituições que não se declaram 

religiosas, os pressupostos ligados à espiritualidade se mantêm presentes e com 

vitalidade”. 

Em sua tese doutoral sobre “Religiosidade e Espiritualidade no ensino de 

enfermagem”, Cortez (2009) corrobora com os autores acima mostrando a 

importância da inserção desses temas na formação do enfermeiro, contribuindo para 

a integralidade do cuidado; um dos princípios que deveria dar sustentação ao SUS. 

Considerando a relevância das pesquisas aqui apresentadas e as propostas 

de Promoção da Saúde no contexto da Integralidade da Atenção à Saúde, é 

importante ainda destacar que existe uma representação consolidada pelo “senso 

comum” que, mesmo não admitido explicitamente, todo ser humano tem inerente em 

sua existência, a dimensão espiritual. Essa noção amplia o conceito de saúde, para 
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além dos aspectos físico, mental e social que tem fundamentado as práticas de 

saúde nos diversos cenários. 

É nesse sentido integrador que se compreende as propostas da PNPS que 

apresenta entre os seus objetivos específicos o de “Promover o entendimento da 

concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto das 

atividades-meio, como os da atividades-fim” (BRASIL, 2006, p. 19).  

A pesquisa de Silvestri (2003) avaliou a religiosidade aplicada a prática clínica 

e, embora os pacientes oncológicos e seus familiares tenham classificado “fé em 

Deus” num ranking de segunda lugar em relação a aceitação e recusa de 

quimioterapia, os médicos classificaram “fé em Deus” em último. Na mesma linha 

dessa pesquisa, outro estudo de Balboni e colaboradores (2007) descreveu que 

75% dos pacientes entrevistados relataram que suas necessidades espirituais eram 

pouco atendidas pelo sistema médico. 
 
 
3.1.8 Modelos de Ação 
 
 

Classicamente os autores têm feito distinção conceitual, por exemplo, para 

fins de pesquisa, Koenig et al. (2001) recomendaram usar o termo religiosidade por 

abranger um conceito mais específico, delimitado e exclusivista. Já para fins de 

aplicações clínicas, o mesmo autor recomenda usar o conceito de espiritualidade, 

pois é mais amplo e inclusivo. 

Sendo assim, no presente trabalho serão utilizados os conceitos mais aceitos 

na literatura pesquisada, em que a Religiosidade é entendida como “Sistema 

organizado de crenças, práticas e símbolos desenvolvidos para facilitar a 

proximidade com o sagrado ou transcendente” (KOENIG et al., 2001). Ou ainda, “O 

aspecto institucional da espiritualidade em que as religiões são instituições 

organizadas em torno da ideia de espírito” (HUFFORD, 2005). Já espiritualidade, 

entende-se como: “Relação com o sagrado ou o transcendente (Deus, poder 

superior, realidade última)” (KOENIG et al., 2001). Ou ainda, “Referente ao domínio 

do espirito (Deus ou deuses, almas, anjos, demônios), [...] algo invisível e intangível 

que é a essência da pessoa” (HUFFORD, 2005). 
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Os Modelos Teóricos de Ação propostos (dos mecanismos menos 

desconhecidos) da Religiosidade e Espiritualidade na saúde, baseado em Moreira-

Almeida (2007); Koenig (2001) e Panzini e Bandeira (2007) são apresentadas no 

Quadro 1. 
 

Quadro 1: Proposta de modelos teóricos de ação 
Hábitos de saúde Dieta mais saudável, menor uso de álcool ou outras 

drogas e menos envolvimento com situações violentas e 
de risco a saúde. 

Suporte social Maior e mais profunda rede social, maior envolvimento 
com trabalho voluntário. 

Estratégias cognitivas Crenças que promovem a autoestima e provem 
significado a vida e melhor enfrentamento das situações 
estressantes. 

Psiconeuroimunoendocrinologia Menores níveis de interleucina-6 e cortisol. 
Coping religioso (estratégias cognitivas e comportamentais com o objetivo de manejar 
situações estressantes). 
Positivo Negativo 

• Procurar o amor e a proteção de Deus ou 
maior conexão com forças transcendentais. 

• Buscar ajuda e conforto na literatura 
religiosa. 

• Buscar perdoar e ser perdoado. 
• Orar pelo bem-estar de outros. 
• Resolver seus problemas em colaboração 

com Deus etc. 

• A crença em um Deus punitivo. 
• Questionar a existência, o amor 

ou os atos de Deus. 
• Delegar a Deus a resolução dos 

problemas; 
• Sentir insatisfação ou 

descontentamento em relação a 
Deus ou sua instituição religiosa 

 
Fonte: Adaptado de Moreira-Almeida (2007); Koenig (2001); Panzini e Bandeira (2007)  

 

 

3.2 Resultados e Discussão 

 

 

Por se tratar de pesquisa quantiqualitativa, os dados resultantes desta 

pesquisa são apresentados e discutidos em três tópicos consecutivos, sendo que o 

primeiro item busca caracterizar a amostra total dos participantes quanto aos 

aspectos sociodemográficos e se houve abordagem da temática R/E durante a 

formação, bem como, oferecimento e/ou participação no ambiente de trabalho. Na 

sequência se apresenta a análise quantitativa, finalizando com a apresentação dos 

DSCs provenientes da análise qualitativa. 
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3.2.1 Caracterização da amostra 
 
 

Da caracterização dos médicos pesquisados destaca-se: 30 profissionais 

preencheram os critérios de inclusão, sendo 17 do sexo feminino (56,7%) e 13 do 

sexo masculino (43,3%), lembrando que, deste universo, 14 médicos participaram 

da entrevista gravada que constituiu a fase qualitativa da pesquisa. A idade média 

foi de 38 anos (Mínima de 25 e Máxima de 63 anos, com dp= 10,65). Quanto à 

religião, declaram-se evangélicos 12 profissionais (40%), católicos nove (30%), não 

ter religião seis (20%); sendo que 60% (N= 18) referem ser praticantes de sua 

religião. Formaram-se em escola secular 24 (80%) profissionais, incluído três 

formados em Cuba (integrantes do Programa Mais Médicos) e apenas 6 (20%) são 

oriundos de escolas confessionais, sendo que 62% (N=18) têm mais de cinco anos 

de formado (Tabela 1). 

Da amostra pesquisada, 21 médicos (70%) não tiveram enfoque quanto à 

espiritualidade e saúde na prática assistencial durante a graduação e 26 deles 

(86,7%) não tiveram treinamento sobre a temática após a faculdade. 

Consecutivamente, somente 13,3% (N= 4) participaram do treinamento oferecido 

(Tabela 1). 
 



58	  
	  

	  

Tabela 1 - Caracterização dos profissionais Médicos das ESF do Distrito Sanitário 
do Capão Redondo (N=30), participantes da pesquisa, segundo a frequência 
absoluta e relativa. São Paulo, 2016. 
Variável Categoria N % 
Sexo (n=30) Feminino 17 56,7 
 Masculino 13 43,3 
Religião (n=29) Evangélicos 12 40,0 
 Católicos 9 30,0 
 Outros (budista, agnóstico, 

espiritualista, cristã) 1 3,3 

 Espírita 1 3,3 
 Nenhuma 6 20,0 
Praticante (n=29) Sim 18 60 
  Não 12 40 
Número de médicos de acordo 
com tipo de escola de medicina 
em que se formou (n=30) 

Confessional 6 20 

 Secular 24 80 
Tempo de Formado (n=29) 0 a 3 anos 9 31 
 3,1 a 5 anos 2 6,9 
 5,1 a 10 anos 7 24,1 
  Mais que 10 anos 11 37,9 
Recebeu enfoque espiritual na 
graduação (n=30) 

Sim 9 30 

  Não 21 70 
Treinamento em espiritualidade 
após a graduação (n=30) 

Sim 4 13,3 

  Não 26 86,7 
Participou do 
Treinamento (n=30) 

Sim 4 13,3 

  Não 26 86,7 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A idade média dos médicos brasileiros em atividade é de 45,7 anos (dp= 15), 

sendo que esta idade média vem caindo ao longo dos anos, segundo Scheffer e col. 

(2015). Já a idade média dos brasileiros, em geral, é de 32,1 anos (IBGE 2010). 

No trabalho intitulado “Demografia Médica no Brasil”, feito como um 

recenciamento dos médicos brasileiros, evidenciou-se que, quanto ao sexo, os 

homens ainda são maioria (57,5%), porém havendo uma tendência a feminização da 

medicina no Brasil. Até os 34 anos existe uma predominância de mulheres, a partir 

de 35 anos a predominância é masculina. Entre os novos registros feitos no 

Conselho Federal de Medicina (CFM) existe uma pequena predominância feminina 

desde 2011 (52,6%) até 2014, ano da pesquisa (54,8%). Nos cursos de graduação 

as mulheres são maioria desde 2004 (SCHEFFER et al., 2015). Na população 

brasileira como um todo, a distribuição é de 48,97% de homens para 51,02% de 

mulheres (IBGE, censo 2010). 
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Para a população brasileira, em geral, tem-se os dados do Censo de 2010, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que dos mais de 

190 milhões de brasileiros, distribuíram-se como autodeclarados 64,73% como 

católicos, 22,15% protestantes, 2% espíritas, 0,3% Umbanda e Candomblé, 2,77% 

de outras denominações e 8,05% como não tendo religião (BRASIL, 2010). 

Quanto a religião dos médicos brasileiros, percebe-se a carência de dados 

mais atuais. Em uma pesquisa feita pelo CFM, sob coordenação de Barbosa (2007) 

com médicos de todas as regiões brasileiras, intitulada “A Saúde dos Médicos no 

Brasil” feita com amostra de 11,7% de todos os médicos em atividade naquela 

época (respondentes de instrumento enviado pelo correio a todos os médicos 

conforme cadastro do CFM, em dois momentos de análise) tem-se que 62,9% da 

amostra considerou-se católico, 13,6% considerou-se sem religião, 11,5% espírita, 

7,3% protestante e 4,7% de outras denominações. Presume-se que o elevado índice 

de protestantes (40%), na presente pesquisa, seja devido ao fato de o empregador 

(Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo) ter confiado a uma Organização 

Social que é confessional, a PSF-UNASP, a contratação e o gerenciamento dos 

serviços de APS na região estudada da cidade. Isto embora possa ser entendido 

como uma viés da atual pesquisa, é justificada por ser de acesso mais facilitado a 

pesquisador, ter que começar de algum ponto, e ser um viés comum na literatura 

como o existe em muitas pesquisas feitas com elevada contingência de espíritas 

(por exemplo Zukauskas Santos 2013), ou ainda a de mulheres etilistas (pois é fato 

menos aceito socialmente) e de religiosos que se identificam com uma dada 

denominação religiosa mas não são praticantes de suas doutrinas. 

Inocêncio (2007) em pesquisa brasileira qualitativa sobre a “postura médica 

frente a cura religiosa” (n=10) apresenta 70% de católicos e 20% de evangélicos. 

Curlin (2007), com uma amostra de 1.144 médicos, comparando a religiosidade e 

espiritualidade de psiquiatras e outros médicos estadunidenses obteve 29% 

psiquiatras judeus (demais 13%), sem filiação religiosa 17% dos psiquiatras e 10% 

dos demais, 27% psiquiatras como protestantes versus 39% daqueles médicos de 

outras especialidades, 10% de psiquiatras católicos e 22% de outras especialidades 

e que se consideraram espiritualizados, mas não religiosos 33% dos psiquiatras 

contra 19% dos demais.  

Zukauskas Santos (2013), em dissertação qualiquantitativa estudando a 

espiritualidade de pediatras paulistas (25 especialistas e 12 residentes) encontrou 
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que 46% são católicos, 18,9% são espíritas e 16,2% não se vinculam a uma religião 

embora se digam espiritualizados. McCauley et al. (2005) obtiveram 67% de 

cristãos; 14% judeus; 11% de muçulmanos, hinduísta ou budista; 8% de agnósticos. 

Segundo Neri et al. (2011), pesquisadores do Centro de Política Social da 

Fundação Getúlio Vargas, em estudo intitulado “Novo Mapa das Religiões” no Brasil, 

encontraram que a frequência aos cultos religiosos no país é de 50%, sendo maior 

nas mulheres e nos mais idosos. 

Ainda segundo o estudo do CFM sobre a saúde dos médicos no Brasil, 43,8% 

dos pesquisados declaram-se muito ou totalmente religiosos, contra 30% como nada 

ou pouco religiosos. Zukauskas Santos (2013) encontraram que 65% eram muito ou 

moderadamente religiosos.  

Quanto ao enfoque de R/E nos cursos de graduação, Luchetti et al. (2012), 

em artigo envolvendo justamente a inclusão da temática nas escolas médicas 

brasileiras (86 respondentes das 180 escolas de então) relatam que 10,4% das 

escolas médicas brasileiras, que participaram da pesquisa, têm dedicado cursos 

sobre isso; 40,5% têm cursos ou conteúdos sobre espiritualidade e saúde. Apenas 

duas escolas médicas têm treinamento prático e três escolas incluem como realizar 

uma história espiritual em sua semiologia. A maioria dos diretores/coordenadores 

dos cursos de medicina (54%) acreditam que é importante ensinar a influência da 

R/E na saúde em suas escolas.  

Souza e Col. (2012) discorrem que 47 faculdades de medicina, incluindo 

Harvard, propuseram incluir R/E no currículo. Luchetti (2010) diz que esse número é 

ainda maior, chegando a 100 escolas médicas americanas e 59% das britânicas. 

Fonseca et al. (2014), em artigo de revisão, analisando referências em grandes 

bases de dados indexados sobre R/E nos cursos de graduação em medicina entre 

2006 e 2012 encontrou sete artigos exclusivamente relacionados ao assunto, sendo 

seis dos EUA e um do Reino Unido. 

 

 

3.2.2 Resultados e discussão da análise dos dados quantitativos 
 
 
O teste de confiabilidade interna, da Dimensão de Religiosidade Intrínseca 

(RI1, RI2 e RI3), foi mensurado calculando-se um Alfa de Cronbach de 0,935, e 
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todos os itens avaliados individualmente se fossem excluídos (um a um) ainda 

manteriam a confiabilidade interna com um Alfa de Cronbach superior a 0,839. 

Por meio do questionário de religiosidade do instrumento aplicado (Duke-

Durel), observou-se que, na religiosidade organizacional, juntando-se as duas 

primeiras categorias (10,0% + 26,7%), os 11 médicos (36,7%) relataram ter uma 

frequência aos cultos em até uma vez por semana e juntando-se as demais 

categorias, 16 (53,4%) frequentam não mais do que 1 vez ao ano ou nunca.  

Quanto à Religiosidade Não Organizacional (RNO), juntando-se as duas 

primeiras categorias (mais que uma vez ao dia e diariamente) 66,6% (n=20) dos 

médicos conseguem realizar essa prática e 3 (10%) praticam raramente ou nunca.  

Nas três últimas questões do questionário sobre a Religiosidade Intrínseca 

(RI), 27 profissionais (90%) afirmaram que sentem a presença de Deus em suas 

vidas para as duas primeiras categorias de resposta (“totalmente verdade para mim” 

e “em geral é verdade); seguidos de um (3%) que afirmou que isso não lhe 

representa ser verdade.  

Na segunda pergunta sobre “se a religião estava por trás da maneira de 

viver”, 25 (83,3%) dos participantes relataram que era “totalmente verdade” e “em 

geral era verdade”, contrapondo com três deles (10%) afirmando que não é verdade.  

Na terceira pergunta sobre “você se esforça para viver a religião em sua vida”, 

22 médicos (73,3%) referiram que sim (totalmente verdade + em geral é verdade) e 

juntando-se as duas últimas categorias (“em geral não é verdade” + “não é 

verdade”), sete deles (23,4%) ficaram nessas categorias (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Frequência absoluta e relativa das variáveis de religiosidade.  
São Paulo, 2016 
 Categoria N % 
RO (n=30) Mais que 1 x por semana 3 10 
 1 x por semana 8 26,7 
  2 a 3 x por mês 3 10 
 Algumas vezes por ano 8 26,7 
 1 x ao ano ou menos 2 6,7 
  Nunca 6 20 
RNO (n=30) Mais que 1 x ao dia 7 23,3 
 Diariamente 13 43,3 
 2 ou + x por semana 5 16,7 
 Poucas x ao mês 2 6,7 
  Raramente ou nunca 3 10 
RI1(n=30) Totalmente verdade para mim 21 70,0 
 Em geral é verdade 6 20,0 
  Não estou certo 1 3,3 
 Em geral não é verdade 1 3,3 
 Não é verdade 1 3,3 
RI2 (n=30) Totalmente verdade para mim 16 53,3 
 Em geral é verdade 9 30,0 
 Não estou certo 1 3,3 
 Em geral não é verdade 1 3,3 
  Não é verdade 3 10,0 
RI3 (n=30) Totalmente verdade para mim 12 40,0 
 Em geral é verdade 10 33,3 
 Não estou certo 1 3,3 
 Em geral não é verdade 2 6,7 
  Não é verdade 5 16,7 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
Legenda: RO= Religiosidade Organizacional, RNO= Religiosidade não Organizacional; RI1= sente a 
presença de Deus ou do Espírito Santo; RI2= as minhas crenças estão por trás de minha maneira de 
viver; RI3= eu me esforço para viver a minha religião em todos os aspectos da vida. 

 

Embora seja um instrumento de fácil aplicação e relevante, o Duke-Durel 

ainda não foi aplicado em muitos estudos com médicos, especialmente brasileiros. 

Silva et al. (2015), avaliando 29 profissionais (apenas um médico) do NASF 

(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) da mesma área e época desta pesquisa 

encontrou uma RO em que 62% frequentam “uma vez por semana”; 3% frequentam 

“mais de uma vez por semana” e mesmo percentual “nunca vai”. Avaliando a RNO, 

45% relataram praticar “diariamente”; 14% “mais de uma vez ao dia” e 7% “nunca ou 

raramente”.  

Quanto a RI1, 79% diz ser “totalmente verdade” e 3% “não está certo”. 

Quanto à RI2, 59% relataram ser “totalmente verdade” e 41% “em geral é verdade”. 

Já na RI3, 41% relataram ser “totalmente verdade”; 55% “em geral é verdade” e 3% 

disseram “não ser verdade”. 
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Tomasso et al. (2011) avaliando 30 docentes e 118 estudantes de 

enfermagem paulistas, observaram que a maioria [nota do autor: os autores do 

trabalho não quantificaram no referido artigo a quantidade exata] frequentava o 

serviço religioso “menos de uma vez por semana”, cerca de 50% praticavam 

religiosidade não organizacional e a maioria [nota do autor: os autores do trabalho 

não quantificaram no referido artigo a quantidade exata] com altos valores de 

religiosidade intrínseca. 

Em outra pesquisa, agora avaliando médicos, McCauley et al. (2005), 

pesquisando 123 profissionais de atenção primária em Maryland (EUA) encontraram 

como resultados: RO (n= 73) 32% frequentam semanalmente; “poucas vezes ao 

ano” é a realidade de 29% e 21% vão “raramente ou nunca”. RNO (n=74) 46% 

realizam mais de uma vez ao dia e 26% “raramente ou nunca”; RI1 (n=75) é 

“totalmente verdade” para 66% e 14% alegam “não ser verdade”; RI2 69% 

“totalmente verdade” e 23% alegam “não ser verdade”; RI3, 62% e 26% 

(respectivamente). 

Quanto a estudo com médicos brasileiros, destaca-se estudo feito por 

Zukauskas Santos (2013) realizado com 37 pediatras (ou residentes em pediatria) 

feito em Sorocaba (SP). Na avaliação da RO, 10,8% frequentam os cultos “uma vez 

por semana”, 45,9% “algumas vezes ao ano” e 8,1% “nunca frequentam”. Já na 

RNO, 43,2% praticam “uma ou mais vezes ao dia”; sendo “raro” para 13,5%. RI1 é 

“totalmente verdade” para 73%. RI2 para 81% é ‘totalmente ou em geral verdade” e 

2,7% “não é verdade”. E na RI3, é “totalmente ou em geral verdade para 73% e “não 

é ou em geral não é verdade” para 8,1%. 

Quanto ao Estilo de Vida, o teste de confiabilidade interna do questionário 

FANTASTICO foi mensurado, resultando-se em um Alfa de Cronbach de 0,736, e 

todos os itens avaliados individualmente se fossem excluídos (um a um) ainda 

manteriam a confiabilidade interna com um Alfa de Cronbach superior a 0,678. 

A média do escore total do FANTASTICO foi de 74,09 (dp= 8,074). Ao 

classificar o escore total do instrumento do estilo de vida “FANTASTICO” por meio 

de suas categorias (tendo todos os campos preenchidos corretamente por 21 

médicos e 9 outros que preencheram parcialmente o instrumento) percebeu-se que 

61,9% (n=13) dos respondentes estão na categoria “Muito Bom”, cinco (23,81%) na 

categoria “Bom” e 9,52% (n=2) na “Excelente”, contrapondo-se a um (4,76%) na 

categoria “Regular” (Tabela 3). 



64	  
	  

	  

 
Tabela 3 – Categorização segundo escores totais válidos do “FANTASTICO” 
(N=21). São Paulo 2016. 
Categoria Frequência  % 
Necessita Melhorar 0 0 
Regular 1 4,76 
Bom 5 23,81 
Muito Bom 13 61,9 
Excelente 2 9,52 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Legenda: Segundo Wilson e Ciliska (1984) a Classificação do instrumento, segundo escore total, 
“FANTASTICO” é: Necessita Melhorar (0-34 pontos); Regular (35-54 pontos); Bom (55-69 pontos); 
Muito bom (70-84 pontos) e Excelente (85-100 pontos) 

 

Torres et al. (2011), escrevendo estudo de coorte transversal sobre a 

qualidade de vida e a saúde física e mental em mais de mil médicos egressos da 

Universidade Estadual Paulista de Botucatu, SP, de 1968 a 2005 com questionários 

auto aplicados (próprios, não usou-se questionários validados, nem tampouco o 

questionário “FANTASTICO”), destacam que, tanto a qualidade de vida (não de 

estilo de vida) como os indicadores de saúde física e mental foram avaliados como 

boa ou muito boa por mais de 67% dos participantes.  

Em um estudo brasileiro, transversal e observacional, de 2015, escrito por 

Barbosa et al. (2015) que avaliou o estilo de vida e níveis de estresse em estudantes 

de medicina de uma universidade particular de Vitória, no ES, os autores 

classificaram no geral do questionário FANTASTICO como bom (G2, estudantes do 

5º ao 8º semestre, com 69,2 pontos) ou muito bom (G1, 1º ao 4º semestre, com 72,1 

pontos; e G3, 9º ao 12º semestre, com 71,3 pontos). Mesmo sendo feito com 

estudantes de medicina, conforme afirma WOLF (1994), estudantes de medicina 

saudáveis provavelmente serão médicos saudáveis. 

Semelhantes resultados foram encontrados por Rodriguez-Añez et al. (2003), 

em sua tese que resultou, também, num artigo (2008) na validação do Instrumento 

“FANTASTICO” para uso com adultos jovens. Em seu estudo, participaram 369 

policiais militares ingressantes em 2002 na corporação catarinense, com média de 

idade de 22,7 anos e tiveram como resultado no questionário “FANTASTICO” 28,7% 

“excelentes”, 60,7% “Muito Bom”; 10% “Bom” e 0,5% Regular”. 

Esse padrão de resultados também é corroborado por um estudo português, 

feito em 2014, objetivando traduzir e validar uma adaptação chilena (para atualizar o 
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instrumento canadense da Universidade de Mc Master – que é de 1984) do 

questionário FANTASTICO, publicada por Silva et al. (2014), feita com 707 

estudantes de nível superior, entre 18 e 20 anos em sua maioria, voluntários, da 

área da saúde em Portugal. Eles encontraram os seguintes resultados: escala global 

94,05 ± 10,5 pontos (Categoria “Muito Bom”, nesta escala adaptada que vai até 120 

pontos). Nenhum participante apresentou escores abaixo de 46 pontos, 29 

participantes (4,1%) obtiveram uma classificação de “Regular”, 94 participantes 

(13,3%) “Bom”, 434 participantes (61,4%) “Muito Bom” e 150 participantes (21,2%) 

“Excelente”.  

Averiguando o FANTASTICO por dimensões, neste estudo, destacou-se que 

a dimensão “atividade física” (n=30) foi de 3,43 (σ= 2,373; 0-8), estando abaixo da 

média em relação às outras dimensões, e a dimensão “Comportamento” (estar com 

pressa, sentir-se com raiva e hostil) esteve apenas um pouco acima da média (  = 

4,43; σ = 4,0; 1-8) (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Análise descritiva das dimensões do “FANTASTICO” e escore total.  
São Paulo, 2016. 
Variável/ 
Dimensões 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Família/Amigos (N=29) 6,83 7,0 1,365 4 8 
Atividade Física (N=30) 3,43 3,0 2,373 0 8 

Nutrição (N=30) 7,77 8,0 2,501 2 12 
Cigarro/Drogas (N=29) 14,62 15,0 1,147 12 16 

Álcool (N=28) 11,43 12,0 1,069 8 12 
Sono/Cinto/Estresse/Sexo (N=28) 16,04 16 2,442 8 20 

Comportamento (N=30) 4,43 4,0 1,870 1 8 
Introspecção (N=30) 8,53 9,0 2,240 3 12 

Satisfação Trabalho (N=27) 3,0 3,0 0,961 1 4 
FANTASTICO Total (N=21) 74,09 77,0 8,074 54 85 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Concentrando-se nos domínios abaixo da média, no presente estudo 

“atividade física” (3,43) ficou nessa condição. Já no comparativo da literatura 

revisada, já mencionada, o estudo de Botucatu (2011) - não utilizando o 

“FANTASTICO” e enfatizando qualidade de vida e não estilo de vida - ressalta os 

aspectos que mais interferiram positivamente – praticar atividades físicas, ter tempo 

para lazer e não fumar. Rodriguez-Añez et al. (2008), não fornecem dados dos 

avaliados por campo ou domínios do questionário “FANTASTICO”, pois focam na 

validação do instrumento; já em sua tese Rodriguez-Añez (2003) cita os resultados 
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deste instrumento, avaliando-os em sua dispersão percentual comparativamente a 

outros instrumentos já validados e a “Atividade Física” é o único domínio abaixo da 

média. Sendo que os itens “dieta balanceada” (66,1%) e “sinto-me triste e deprimido” 

(77%) são os que se destacam como estando com os “piores” resultados 

isoladamente em não atingir o padrão nos demais testes comparativos aos 

analisados no questionário “FANTASTICO” e usados pelo autor. O artigo português 

de Rodriguez-Añez (2014) mencionado anteriormente, mesmo tendo se 

concentrando na tradução e validação da versão adaptada do questionário 

“FANTASTICO” e não relatando os resultados de cada domínio, cita resultados 

abaixo da média dos jovens estudantes de saúde portugueses os campos “peso 

ideal” e o “uso de álcool” sem citar valores.  O estudo capixaba, de BARBOSA et al. 

(2015), destaca com resultados abaixo da média, para os estudantes de medicina, 

“atividade física” (médias citadas abaixo), “uso de álcool” (G1: 9,9; G2: 9,4 e G3: 9,5) 

e “tipo de comportamento” (médias citadas abaixo). 

Quanto a atividade física, o presente estudo teve com média 3,43. Do estudo 

de Botucatu (2011) supracitado 44,4% dos médicos entrevistados praticam 

atividades físicas 3 ou mais dias por semana.  Da tese de Rodriguez-Añez (2003) 

72,9 % dos policiais militares avaliados não são vigorosamente ativos (43,9% o são 

moderadamente). Dos estudantes de medicina avaliados por BARBOSA et al. (2015) 

tiveram média pelo questionário “FANTASTICO” de 3,2 (G1); 2,8 (G2) e 3,1 (G3). Os 

resultados do estudo português não foram localizados. 

Quanto à dimensão “Tipo de comportamento” que ficou apenas um pouco 

acima da média 4,43 (Min 1, Máx 8), tem como itens “Aparento estar com pressa” e 

“sinto-me com raiva e hostil”. BARBOSA (2015) traz como médias entre os 

estudantes de medicina estudados: G1: 4,2; G2: 3,6 e G3: 3,6. Também não 

atendiam ao padrão comparativo avaliado por Rodrigues-Añez (2002), 19% e 17,7% 

dos policiais militares ingressantes, quanto a cada um dos itens respectivamente. 

Embora não avaliem expressamente os itens deste domínio (nem o justifiquem), 

mas façam parte de seu contexto, encontrou-se na Demografia Médica Brasileira 

(SCHAEFFER et al., 2015) que 48,5% dos médicos brasileiros apresentaram mais 

de três vínculos de trabalho (apenas 22% têm só 1 vínculo), 75,5% deles tendo uma 

jornada de trabalho superior há 40 h, 32,4% acima de 60h trabalhadas por semana; 

sendo que um terço se sentem sobrecarregados. Em um trabalho relacionando estilo 

de vida e Síndrome de Burnout em médicos estadunidenses, Peckham (2015) 
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relaciona que 50% dos médicos de família (mesma especialidade do presente 

estudo) deste país apresentam sintomas desta síndrome, sendo a oitava 

especialidade estudada com maiores índices de severidade. 

Como a amostra variou de 27 a 30 médicos, foi feito previamente o teste de 

normalidade dos dados por meio do teste Shapiro Wilk, detectando-se que os 

mesmos não apresentavam distribuição normal. Para tanto, foi feito o teste de 

correlação de Spearman para detectar a força da associação entre as dimensões 

ordinais de religiosidade (RO, RNO, RI 1, RI 2 e RI 3) e as dimensões quantitativas 

do estilo de vida “FANTASTICO” (Família e amigos; Atividades; Nutrição; Cigarro e 

drogas; Álcool; Sono-cinto segurança, estresse, sexo seguro; Tipo de 

comportamento; Introspecção e Trabalho). Encontraram-se oito correlações 

moderadas e estatisticamente significantes, tendo o valor de “p” menores que 0,05 

em negrito e destacados com “*” (Tabela 5). Isto significa que existiu uma maior 

influência entre essas variáveis para o desfecho encontrado, e que essas influências 

são mais significativas cientificamente. 
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Tabela 5 –Correlação de Spearman entre as dimensões do Estilo de Vida 
FANTASTICO e as dimensões de religiosidade. São Paulo, 2016. 
 
Dimensões do Estilo 
de Vida FANTASTICO 

Dimensões de 
Religiosidade 

 
RO 

 
RNO 

 
RI 1 

 
RI 2 

 
RI 3 

FAMÍLIA E AMIGOS 

(N= 26) 

R 0,085 0,160 0,371 0,393 0,284 

p-valor 0,681 0,435 0,062 0,047* 0,160 

ATIVIDADES FÍSICAS 

(N= 27) 

R -0,080 -0,371 -0,235 -0,419 -0,286 

p-valor 0,693 0,056 0,239 0,030* 0,148 

NUTRIÇÃO 

(N= 27) 

R 0,016 0,010 0,161 0,003 0,198 

p-valor 0,938 0,960 0,422 0,986 0,322 

CIGARRO/DROGAS 

(N= 26) 

R -0,364 -0,164 -0,182 -0,111 -0,155 

p-valor 0,068 0,423 0,373 0,588 0,450 

ÁLCOOL 

(N= 25) 

R -0,424 -0,637 -0,288 -0,386 -0,537 

p-valor 0,035* 0,001* 0,162 0,057 0,006* 

SONO, CINTO, 
ESTRESSE SEXO 
SEGURO 

(N= 25) 

R 0,143 -0,044 0,131 -0,121 -0,071 

p-valor 0,497 0,836 0,531 0,565 0,737 

COMPORTAMENTO 

(N= 27) 

R 0,274 0,257 0,199 0,090 -0,018 

p-valor 0,167 0,196 0,320 0,655 0,929 

INTROSPECÇÃO 

(N= 27) 

R 0,416 0,274 0,211 0,095 0,073 

p-valor 0,031* 0,166 0,292 0,636 0,719 

TRABALHO 

(N= 24) 

R 0,532 0,247 0,459 0,237 0,238 

p-valor 0,007* 0,245 0,024* 0,266 0,262 

FANTASTICO TOTAL 
(N= 21) 

R 0,294 0,147 0,263 0,254 0,077 

p-valor 0,237 0,562 0,292 0,309 0,762 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Legenda:RO= Religiosidade Organizacional, RNO= Religiosidade não Organizacional; RI1= sente a 
presença de Deus ou do Espírito Santo; RI2= as minhas crenças estão por trás de minha maneira de 
viver; RI3= eu me esforço para viver a minha religião em todos os aspectos da vida. *: 
estatisticamente significativas com p < 0,05 
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Faltaram na literatura, trabalhos que fizessem comparação com profissionais 

médicos e as variáveis estudadas neste ponto da pesquisa. Os trabalhos discutidos 

nesta secção (com exceção dos devidamente descritos) referem-se a pessoas 

“comuns” ou mesmo profissionais da saúde não médicos. 

Dentre os resultados estatisticamente significativos (que são os de maior 

impacto) desta pesquisa, apresentam correlação positiva (diretamente proporcional) 

entre os dados colhidos com o Instrumento para estilo de vida “FANTASTICO” e o 

Índice de Religiosidade Duke-Durel (Tabela 5): 

1. Religiosidade Organizacional e Introspecção; 

2. Religiosidade Organizacional e Satisfação com o Trabalho; 

3. Religiosidade Intrínseca tipo 1 e Satisfação com o Trabalho; 

4. Religiosidade Intrínseca tipo 2 e Família e Amigos. 

Já os de correlação negativa (inversamente proporcional) (Tabela 5). 

1. Religiosidade Organizacional e Uso de Álcool; 

2. Religiosidade Não Organizacional e o Uso de Álcool; 

3. Religiosidade Intrínseca tipo 2 e Atividade Física; 

4. Religiosidade Intrínseca tipo 3 e Uso de Álcool 
 

O suporte social é visto como importante mecanismo, promotor de saúde e 

redutor de doenças, que a Religiosidade/Espiritualidade utiliza. Entende-se por ser 

esse o principal motivo pelo qual o domínio “Família e Amigos” do instrumento de 

estilo de vida teve a correlação positiva e significativa na presente pesquisa. 

Mahoney (2010) em artigo de revisão sobre a religião e a vida familiar indicam que 

maior religiosidade geral ajuda a formar e manter laços familiares tradicionais, 

embora as famílias não tradicionais, poderiam na pesquisa citada, sofrer estímulos 

positivos ou mesmo negativos. Resultado semelhante tiveram Brown, Nesse e Smith 

(2003) em clássica pesquisa da psicologia social feita com amostra de adultos, 

idosos e casados, comparando dar e receber afeto ao cônjuge, parentes, amigos e 

vizinhos. Aqueles com predominância para fornecer apoio tiveram reduzida a taxa 

geral de mortalidade de forma significativa, em relação aqueles que receberam 

apoio social. Ainda corroboram este pensamento Moreira-Almeida e Stroppa (2012) 

e Moreira-Almeida et al. (2006) que mantém essa correlação positiva, mesmo após 

corrigir possíveis variáveis de confusão como situação conjugal, idade, gênero, nível 
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educacional e socioeconômico. Isto feito, também, num contexto de Religiosidade 

Intrínseca. 

Conforme artigos de revisão desenvolvidos por Koenig (2001 e 2012) 

mencionados no item 3.1.7.3 “Dinamismo científico-ocidental” deste trabalho, o 

suporte social é destacado por 14 estudos de boa qualidade técnica com 79% de 

correlação positiva. 

Koenig (2001 e 2012) ainda destacam que, dos 37 estudos de boa qualidade 

observados, cerca de 68% tiveram correlação positiva, feitos num contexto de 

Religiosidade intrínseca, o que contrasta com os resultados desta pesquisa.  

Para Baron-Epel et al. (2005), avaliando o sedentarismo de judeus e árabes 

israelenses e Kraut et al. (2003), avaliando o efeito de atividade física na fase 

escolar e na vida adulta, a R/E também teve uma correlação inversamente 

proporcional na prática de atividade física. E, justificando maiores intervenções 

nesse público, nesses estudos não foi avaliado diferença entre religiosidade 

intrínseca ou extrínseca. 

Segundo Koenig (2001 e 2012), 80% dos trabalhos sobre a influência da R/E 

na saúde envolvem a área da saúde mental. Dalgalarrondo (2007), em ótima revisão 

sobre R/E e saúde mental, diz que a influência da R/E sobre o etilismo é o efeito 

mais estudado, e o mais consistente, de todos trabalhos que relacionam R/E com 

saúde mental, sendo 86% dos trabalhos com uma relação favorável, quanto maior o 

nível de religiosidade, menor o índice de etilismo.  

Nagib (2009), num estudo com 3007 pessoas, percebeu que esse efeito 

benéfico era maior entre os protestantes e que os que se identificaram como sem 

religião tinham uma taxa de abuso/dependência duas vezes maior que os católicos. 

Avaliando a Religiosidade Extrínseca (organizacional e não organizacional), 

Neighbors et al. (2013) também comprovaram essa relação benéfica. 

Na correlação entre Introspecção que o instrumento “FANTASTICO” aborda 

com os itens: “penso de forma positiva e otimista”; “sinto-me tenso e desapontado” e 

“Sinto-me triste e deprimido” e RO, Li et al. (2016), avaliando 48.894 enfermeiras 

estadunidenses, com idade média de 58 anos, acompanhadas de 1996 até 2008, 

percebeu-se a mesma correlação do atual estudo, com menor risco de estarem 

deprimidas as que participavam de serviços religiosos, do que aquelas que não 

participavam.  
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Moreira-Almeida (2012) destaca que, embora 61 % dos trabalhos encontram 

associação positiva (com desfecho favorável) entre os pacientes deprimidos e 

aqueles religiosos ou espiritualizados, existem aqueles onde esse não é o caso, 

especialmente os que envolvem coping religioso negativo (punitivo). Relata ainda 

que os efeitos mais positivos da R/E sobre a depressão são mais intensos em 

populações sob risco e que vivenciam situações de estresse. 

Koenig (2001 e 2012) destaca que a R/E apresenta correlação positiva com: 

73% de 40 trabalhos até 2010 que avaliou sensação de esperança e 81% de 32 

estudos que avaliaram otimismo. Dos 444 trabalhos selecionados sobre depressão, 

61% tiveram essa correlação; 49% tiveram melhora da ansiedade e 11% pioraram 

devido ao contexto punitivo, tendo correlação negativa de R/E e índices de suicídio, 

ou seja, quanto maior a R/E, menores as taxas de suicídio em 71% dos artigos 

selecionados em sua revisão acadêmica. 

Quanto a “Satisfação com meu trabalho ou função” e sua correlação positiva 

com Religiosidade Organizacional e Intrínseca do tipo 1 (sentir na vida a presença 

do Transcendente) não se identificou na literatura uma relação direta. De forma 

indireta poder-se-ia entender que para os médicos, segundo Scheffer et al. (2015), 

avaliando fatores de fixação de médicos no local de trabalho, em ordem (todos com 

mais de 96% de escolha) Salário/remuneração; Condição de trabalho; Qualidade de 

vida; Ambiente seguro/sem violência; Possibilidade de aperfeiçoamento e 

especialização; Plano de carreira; Reconhecimento profissional, os autores 

revelaram que cerca de um terço dos médicos se considera sobrecarregado em seu 

trabalho. Também de forma indireta, quanto a estas questões, poder-se-ia destacar 

que Koenig (2001 e 2012) afirma que a R/E traz maior significado e senso de 

propósito a vida, com correlação positiva em 93% dos 45 estudos avaliados. Afirma 

também que 36-39% traz melhor desempenho nas atividades diárias (contra 18-23% 

trazendo piora), 79% de correlação positiva de 14 trabalhos, entre R/E e capital 

social e voluntariado. Talvez uma hipótese para essa correlação seja a sensação de 

“bem-estar” já evidenciada e ligada ao exercício de uma “atividade fim” da 

religiosidade/espiritualidade que é a medicina. 
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3.2.3 Resultados e discussão da análise dos dados qualitativos 
 

 

O conteúdo discursivo das entrevistas, após transcritos e analisados, 

possibilitou a construção de 17 Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs), com as 

respectivas Ideias Centrais (ICs) e suas Expressões Chave (ECH) que buscaram 

responder as quatro perguntas formuladas. O encadeamento das perguntas foi 

intencional e teve como tema central apreender a percepção dos Médicos da ESF, 

participantes deste estudo, quanto a assistência espiritual na prática clínica, visando 

a integralidade da atenção a saúde. 

 
Pergunta 1: O que você entende por “integralidade” na Atenção à Saúde 

 

Na Tabela 6 se apresentam as ICs que foram abstraídas das respostas 

provenientes da primeira questão orientadora da entrevista, sendo que o “N” 

corresponde ao número de médicos que em seus discursos utilizaram ECH que 

integravam o DSC construído. É importante destacar que houve uma representação 

de 44,4% dos profissionais que compreendiam a influência da integração dos 

saberes multidisciplinares para que a integralidade seja efetiva na atenção à saúde. 

Em segundo lugar, se destaca a visão holística do ser humano, incluindo também a 

dimensão espiritual, como aparece no DSC 3 com uma representação de 27,8% dos 

entrevistados. 
 
Tabela 6- Distribuição dos médicos segundo as Ideias Centrais da pergunta 1. São 
Paulo 2016. 
IDEIAS CENTRAIS: N  % 
A É um atendimento resolutivo 3 16,7 
B É a integração multidisciplinar na 

atenção da saúde 
8 44,4 

C É enxergar o ser humano como um 
todo 

5 27,8 

D É integrar a atenção à saúde na 
comunidade 

2 11,1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os DSCs construídos com base na pergunta 1 são apresentados a seguir 

conforme as ICs correspondentes e a representação segundo o número de ECH 

extraídas dos discursos emitidos pelos depoentes. É importante relatar que cada 
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participante pode estar sendo representado em mais de uma IC com suas ECH, ou 

que também não tenha emitido nenhuma representação pertinente à pergunta 

formulada. 

 
 

Ideia Central A - É um atendimento resolutivo (3 ECH) 
 

DSC 1 - Eu acho que integralidade seria o atendimento do paciente 
em todos os contextos do que ele precisa, seja no lado emotivo, seja 
na saúde. Nem todos os pacientes são iguais, mas você tem que 
entender cada um e tratar a pessoa de forma a contemplar a 
necessidade real dela não só a parte biomédica, mas também fazer 
com que ela tenha acesso ao serviço que ela precisa. Exemplo: se 
ela precisa de cirurgia e demora de 1 a 2 anos para ser agendada aí 
já falta à integralidade. Então seria isso, ver não só o orgânico, o que 
eu tento fazer nos 15 minutos que tenho para a consulta, mas 
abordar também a espiritualidade das pessoas dentro do processo 
saúde e doença, ver necessidades sociais, ver como um todo.  
Bom, integralidade então é você atender a pessoa em todas as 
queixas que ela tenha, não apenas físicas, mas psicológicas, 
espirituais enfim, atender de uma maneira realmente resolutiva, 
tentando também oferecer acesso para outros serviços sempre que 
ela precisar, o que é bem difícil, mas eu acho que é isso. 

 
Ideia Central B - É a integração multidisciplinar na atenção da saúde (8 ECH) 
 

DSC 2 - Integralidade para mim é você atender um paciente em 
todas as áreas, emocional, social e físico como um todo. É o geral 
voltado para a área da saúde, com temas multidisciplinares: religião, 
cuidado, humanização. No meu modo de pensar envolve diversas 
situações. É você entender não são só as necessidades biológicas, 
pois as pessoas têm necessidades que nem sempre você tem 
espaço para atender na consulta ou o paciente não permite isso 
também. 
Bom, integralidade é a visão do todo da pessoa, da realidade dela na 
sociedade estranha que a gente tem hoje. É entender inclusive a 
grande dificuldade no atendimento da saúde. Então a gente pega 
pessoas muito bravas com a gente e precisamos saber lidar com isso 
amenizando para todo mundo. Olhar o indivíduo como um todo, da 
família dele, da moradia e tudo que está envolvendo a saúde dele ou 
a falta dela, integrar todos esses itens nesse atendimento, o que, 
aliás, aqui é quase impossível, mas deve ser o objetivo. 
Olha, vamos dizer assim, a integralidade abrange o ser humano 
como um todo na parte física, espiritual e mental, então a gente 
precisa organizar o nosso atendimento nessas três partes. É você 
poder suprir as necessidades dos pacientes para o equilíbrio entre o 
bem-estar físico, mental, espiritual. Então a integralidade seria a total 
assistência do paciente, só que, infelizmente devido ao sistema que 
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nos cabe hoje, a gente mal tem conseguido fazer o básico né, vamos 
combinar. 

 
Ideia Central C - É enxergar o ser humano como um todo (5 ECH) 
 

DSC 3 - Bom, eu entendo que integralidade é quando você vê o 
doente como todo né, quando se consegue visualizar todos os 
aspectos que estão envolvidos no processo saúde doença, desde 
perceber uma patologia real que resulta de um processo que está 
envolvido com um contexto social, cultural, espiritual ou religioso que 
levaram a alteração daquele processo saúde doença. Integralidade é 
você ver o ser humano desde a saúde física, emocional, saúde 
espiritual e o ambiente em que ele vive, incluindo o social também. 
Para mim é isso. 

 
 
Ideia Central D - É integrar a atenção à saúde na comunidade (2 ECH) 
 

DSC 4 - Integralidade na atenção à saúde é a integração da 
medicina com a população não só por meio da atenção médica como 
também por meio de todas as atividades que afetam o dia a dia 
dessas pessoas. Integralidade é isso que está aqui, uma UBS que 
trabalha integrando-se na comunidade, na família de cada um dos 
pacientes que nós temos. 

 

O entendimento sobre o significado da integralidade, relacionado ao conceito 

de saúde, reflete o termo em hebraico – Shalem – como um estado de unidade, que 

abrange a saúde como um todo. Conforme as análises em hebraico do pesquisador 

Harris (1998), a saúde é entendida como sinônimo de integralidade, estar bem, sem 

angústia física, mental e espiritual (WRUCK 2016). 

Vilela e Mendes (2003) destacam que sempre existiu a ideia de integralidade 

na história, como a lenda, o cosmo, o Deus Criador, e na forma como os gregos 

mantinham sua cultura de ensino baseada na personalidade integral. 

Descartes (sec. XVII), propõe o uso disciplinado da razão, conhecido como 

modelo cartesiano, o que foi adequado para atender o processo de industrialização, 

que demandava especialistas, então, o conceito grego começou-se a fragmentar-se. 

Essa fragmentação do conhecimento levou a iniciar na Europa, principalmente na 

França e Itália, em 1960, um movimento de oposição a todo o conhecimento que 

dava ênfase a algumas ciências, chamado de interdisciplinaridade, buscando a 

integralidade do conhecimento (FAZENDA, 2000). 
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No Brasil, esse movimento de integralidade fez parte, desde 1980, do 

Movimento de Reforma Sanitária que culminou com a instituição da Constituição da 

República Federativa do Brasil do ano de 1988. 

A Constituição da República Federativa do Brasil instituída no ano de 1988, 

consagrou o conceito de integralidade na saúde, tornando-o parte do conceito 

básico da criação do SUS. Esse entendimento, de acordo com a literatura, se 

estende ao ser humano como um todo, quando tratado biopsicosocialmente; a 

maneira com que os profissionais e serviços de saúde percebem as condições, 

necessidades e acolhem os usuários; e, a forma como a atenção a saúde é 

gerenciada em suas complexas ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde (BRASIL, 2012, p. 24). 

A integralidade implica que o ser humano não deve ser dividido ou avaliado 

separadamente por aspectos físicos, psicológicos e sociais, e Pinho et al. (2006), 

sugerem que a integralidade seja um objetivo para a investigação científica. 

Linard et al. (2011) explicam que, da Constituição de 1988 resultaram várias 

políticas de saúde pública, entre elas, a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), com destaque para a Estratégia Saúde da Família (ESF), que busca 

superar o modelo biomédico, com novas práticas assistenciais e maior interação e 

respeito entre profissionais e usuários. Para esses autores, a integralidade, dentre 

os princípios do SUS é o mais desafiador e também é tido como o mais 

negligenciado, sendo essa discussão uma necessidade de quem trabalha com 

promoção à saúde.  

O princípio do cartesianismo, com separação e redução de fenômenos 

complexos, sem dúvida, promoveram o desenvolvimento do conhecimento, mas a 

superespecialização passou a ser um problema. Isso levou à teoria da complexidade 

para compreender os fenômenos organizacionais. Com a visão da complexidade, 

todos os setores são interdependentes. E, no caso de planos e programas de saúde, 

exige-se a necessidade de serem transetoriais, de forma contemplar a integralidade 

enquanto princípio do SUS. Assim, a assistência à saúde se depara, em práticas 

sistematizadas e conceitos amplos, porém não bem definidos, sendo necessária 

uma análise sobre as demais dimensões que afetam a sua efetividade, como a 

religiosidade e espiritualidade do ser humano. 

Não obstante haver uma compreensão da necessidade de se aplicar e 

ensinar a integralidade aos profissionais de saúde, não existe um consenso sobre a 
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melhor maneira de se fazer isso, conforme se constatou em pesquisa feita por 

Santana et al. (2010), com docentes de instituições de ensino superior. O problema 

talvez esteja na definição do conceito de integralidade e que um ensino integral, 

implica em que os profissionais tenham ferramentas para que possam aplicar a 

transdisciplinaridade no seu cotidiano (LINARD et al., 2011). 

Os termos correlatos, como multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 

disciplinaridade cruzada, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, ampliam o 

conceito de integralidade, e estão todos inter-relacionados (JANTSCH apud 

LAVAQUI; BATISTA, 2007). 

Segundo Minayo (2011), e a integração entre ciência e prática, podem ser 

entendidas por teorias complexas.  

Neste contexto, concorda-se com Wanderley (2013), que destaca como 

desafio da transdisciplinaridade, a singularidade, totalidade e plenitude do ser 

humano em suas múltiplas realidades, inclusive o aspecto espiritual. 

As crenças e práticas religiosas dos cidadãos, individual e coletiva, devem ser 

incluídas na promoção de saúde, e na definição de saúde, para que essa seja mais 

integral, uma vez que a Organização Mundial de Saúde (OMS), assume o tema 

espiritualidade em seus documentos oficiais, como parâmetros de qualidade de vida. 

(PANZINI et al., 2011; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

E não são só as pessoas comuns que têm algum vínculo religioso, mas uma 

pesquisa feita em 1997 (LARSON, WITHAM, 1997), com mil cientistas, demonstrou 

que cerca de 40% deles acreditam em algum tipo de Deus que responde orações. 

Mesmo resultado de outra pesquisa feita 80 anos antes, o que implica que cientistas 

não veem problemas em estudar a natureza e crer em uma divindade superior. 

Por outro lado, o Censo do IBGE de 2010 aponta que apenas 8% da 

população brasileira se diz sem religião. Com isto, se percebe que existe por outro 

lado um contingente significativo de pessoas que declaram algum vínculo religioso 

(BRASIL, 2010). O que se alinha com o que a OMS recomenda ao considerar 

religiosidade e espiritualidade como parâmetro para qualidade de vida (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2002). O que implica em profissionais de saúde não 

poderem ignorar este fato em termos de necessidades assistenciais. 

Os pesquisadores destacam que a R/E ainda não é incluída no conceito 

ampliado de saúde, sendo um campo sensível, pois os profissionais de saúde não 

estão treinados e preparados para usar as evidências científicas e também para 
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aplicar no cuidado integral dos pacientes (KOENIG, 2012; MOREIRA-ALMEIDA, 

STROPPA, 2012), principalmente nos cuidados aos pacientes com transtornos 

psiquiátricos, tanto na prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos 

mesmos. 

Profissionais não capacitados implicam que, além de ignorar a dimensão R/E, 

podem atuar negativamente, desqualificando a crença dos pacientes, ou ainda mais 

danoso, tentando impor sua própria ideologia religiosa. 

Assim, um aspecto importante para a integralidade da atenção à saúde do 

paciente, a R/E, pode ser negligenciado ou usado de forma inadequada, quando 

poderia ser um grande auxiliar no cuidado e promoção da saúde dos pacientes.  

 

Pergunta 2: Em sua opinião, qual o papel da Religiosidade/Espiritualidade na 

integralidade da prática assistencial? 

 

Ao responderem a esta pergunta, os médicos, em sua maioria (45%), 

reconheceram que a R/E é um foco muito importante a ser desenvolvido na prática 

assistencial e que na perspectiva de 10% deles, traz conforto e esperança para os 

que buscam os serviços de saúde. No entanto, percebe-se que os entrevistados têm 

ideias divergentes, pois alguns reconhecem a dificuldade de inserir a dimensão da 

R/E na rotina do dia a dia. Outros a colocam como condicionada à demanda do 

paciente que, por sua vez, depende da fé professada pelo mesmo, enquanto outros 

preferiram se omitir dessa resposta, alegando que não sabiam o que responder. 
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Tabela 7- Distribuição das ECH dos médicos, segundo as Ideias Centrais da 
pergunta 2 São Paulo 2016. 
Ideia Central N % 

A É um foco muito importante 9 45,00 

B Depende da fé do paciente 3 15,00 

C Traz conforto e esperança 2 10,00 

D Difícil de colocar na prática 3 15,00 

E Não sei dizer 3 15,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
As respostas à pergunta 2 possibilitaram a construção de cinco DSCs 

apresentados a seguir. O conteúdo desses discursos traz à tona a importância de se 

valorizar a crença e a fé das pessoas para ajudar no tratamento, respeitando a 

opção religiosa de cada um, como salientado no DSC 3. Outro aspecto que se 

apresenta nessa análise e que o médico deve estar atento, diz respeito às 

necessidades espirituais não evidenciadas pelos doentes, mas que se apresentam 

disfarçadamente por meio de sintomatologias “não palpáveis” como representado no 

DSC 1. 

 
Ideia Central A: É um foco muito importante (9 ECH) 
 

DSC 1 - Olha, o ser humano está dividido entre mental, fisiológico e o 
espiritual. Se a pessoa tem uma religião ela colabora para 
manutenção desse equilíbrio. Eu acredito quem tem uma religião, 
sem ser fanático, por que isso não é muito saudável, Deus ajuda sim 
desde que você faça sua parte. Acho que é importante você confiar, 
você ter uma esperança, você ter algum apego. Eu acho importante. 
Particularmente acho que a espiritualidade tem que estar na vida da 
pessoa, tanto no profissional como do paciente, porque a parte 
espiritual tem um foco muito importante na saúde da pessoa, porque 
senão a pessoa não vive bem. Isso ajuda a você entender que as 
vezes não há sucesso em alguns tratamentos e que devemos 
valorizar essas coisas dos pacientes, não só as que conseguimos 
palpar, mas também as não palpáveis. 
Eu atendo muitas pessoas que realmente não têm problema de 
saúde. As pessoas têm problemas sociais, têm problemas na família, 
e têm horas que você não pode resolver, eu sinto muito aqui. É 
complicado sabe. Eu acho que a pessoa tem que ter um foco, 
alguma coisa para se apegar, confiar, ter uma esperança, eu acho 
importante. As pessoas que praticam a religiosidade são menos 
susceptíveis a doença, fazem melhor tratamento, cuidam mais da 
saúde e são mais disciplinados na hora de cumprir as ações que nós 
recomendamos para eles. 
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Ideia Central B - Depende da fé do paciente (3 ECH) 
 

DSC 2 - A religiosidade e a espiritualidade têm um papel importante 
na integralidade da prática assistencial. Depende de paciente para 
paciente, mas na maioria das vezes é um fator positivo. Para o 
paciente que tem fé, quem tem alguma espiritualidade geralmente é 
um ponto que ajuda o paciente a superar os problemas, as 
dificuldades, a doença. 
Mas também tem a questão da ética, não dá para você ficar falando 
de religião aqui. Eu tenho a minha religião e o paciente tem a dele. 
Mas eu acho importante, quando ele acredita em alguma coisa, em 
alguma coisa que está acima dele em quem ele pode confiar, porque 
isso ajuda. Então eu acho legal quando o paciente fala para mim que 
é religioso, então eu toco no assunto ou eu falo alguma coisa. E 
quando ele não fala nada, então eu só oriento, mas não fico forçando 
porque vejo isso como antiético na verdade. Se ele comenta, fala de 
oração, alguma coisa assim, então eu falo vamos orar e tal. 

 
Ideia Central C - Traz conforto e esperança (2 ECH) 
 

DSC 3 - Eu considero que a religiosidade a espiritualidade é uma 
parte nata do ser humano. Na assistência a religiosidade pode levar 
um pouco de esperança para as pessoas, e passar um pouco do 
conhecimento que a gente tem, sem apresentar para eles uma 
influência para seguir uma religião A ou B, mas você mostra a 
esperança através de um Deus que pode todas as coisas, e isso eu 
acho que às vezes conforta bastante. As pessoas precisam ter 
alguma coisa para acreditar, para poder ter um motivo de continuar 
vivo. 

 

Ideia Central D - Difícil de colocar na prática (3 ECH) 
 

DSC 4 - O papel é importante, mas muitas vezes é deixado de lado. 
É muito difícil por causa da diversidade que existe, mas 
principalmente porque nós temos uma rotina muito corrida, com 
horários muito fechados, tempo subdimensionado, então às vezes 
isso é deixado de lado. 

 
Ideia Central E - Não sei dizer (3 ECH) 
 

DSC 5 - Esse papel, na minha opinião, depende mais do que isso 
significa para o paciente, do que significa para mim. Eu nunca parei 
para estudar o assunto né? Eu sei que têm publicações que tratam 
do tema, mas não sei te dizer, não parei para pensar, só agora que 
me deparei com esta questão. 
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A despeito das controvérsias que se verificou nos DSC, sobre o papel da 

espiritualidade na integralidade da atenção à saúde, não se pode ignorar que esta 

dimensão é inerente ao ser humano e que, como tal, carece de atenção por parte de 

todos os profissionais de saúde. Essa atenção deveria ser valorizada, em especial, 

pelos médicos que em sua prática hegemônica se constituíram como centro do 

cuidado em saúde e conquistaram a confiança dos pacientes na condução de 

intervenções que podem influenciar de forma positiva ou negativa o desfecho do seu 

tratamento. No entanto, neste âmbito, há de se considerar a necessária capacitação 

dos profissionais de saúde para incorporar a espiritualidade na prática clínica que, 

primeiramente, implica no reconhecimento, por parte de todos os profissionais, para 

a importância desta dimensão como componente essencial à saúde (MURAKAMI E 

CAMPOS, 2012). 

Nessa direção, Lucchetti (2010) destaca algumas barreiras para que os 

médicos abordem a R/E na prática assistencial e sua influência sobre a saúde dos 

pacientes. Algumas dessas barreiras foram percebidas também pelos médicos 

entrevistados na presente pesquisa. Esse autor enumera algumas barreiras 

apresentadas a seguir: 

 
[...] a falta de conhecimento sobre o assunto, falta de treinamento, 
falta de tempo, desconforto com o tema, medo de impor pontos de 
vista religiosos ao paciente, pensamento de que o conhecimento da 
religião não é relevante ao tratamento médico e a opinião de que isso 
não faz parte do papel do médico. Essas barreiras são quebradas à 
medida que o médico se aprofunda no tema e desvencilha-se de 
seus próprios medos e preconceitos (LUCCHETTI, 2010 p. 156). 

 

Como descrito no item sobre Dinamismo Clínico-Científico-Ocidental na 

revisão de literatura deste trabalho, existe amplo respaldo científico para se perceber 

e utilizar a influência da R/E na saúde. Isto com trabalhos publicados em revistas 

indexadas de alto impacto como o The Journal of the American Medical Association 

(JAMA) (KOENIG 2000), New England Journal of Medicine (SLOAN et al., 2000) e 

Annals of Internal Medicine, (POST, PUCHALSKI, LARSON, 2000) dentre outros. 

Nessa direção, Luchetti e Granero (2010) afirmam que os médicos que 

praticam Atenção Primária a Saúde (APS) são os pesquisadores mais produtivos 

sobre o assunto da R/E na saúde. Discorrem que isso se deve a exercerem uma 

medicina mais integral, humanizada e centrada no paciente. Anderson et al. (2005) 
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concordam que esse médico (o da APS) especialmente o Médico de Família, e 

como exerce a medicina favorece a uma abordagem mais integral do ser humano. 

 

Pergunta 3: Você acredita que a Religiosidade/Espiritualidade pode contribuir para 

a promoção da integralidade?  

 

Essa questão intentou fazer um link com as duas anteriores e trazer à tona a 

representação dos médicos sobre a maneira como eles manejam as necessidades 

espirituais manifestadas direta ou indiretamente pelos que buscam assistência à 

saúde na Atenção Primária à Saúde. As três ICs que foram abstraídas das respostas 

reafirmam a contribuição que a R/E, quando bem aplicada, pode ter para promover 

uma assistência integral à saúde (Tabela 8) 

 
Tabela 8- Distribuição dos médicos segundo as Ideias Centrais da pergunta 3.  
São Paulo 2016. 
Ideias Centrais N Percentual 

A Com certeza! 8 42,11 

B Acredito que pode 6 31,58 

C    Sim, mas existem limitações para incorporar essa prática 5 26,32 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os DSCs, construídos em respostas à pergunta 3, trazem a representação 

dos participantes, formuladas com ECH que de forma contundente reforçam a 

influência da R/E para efetivar a integralidade na prática assistencial. No entanto, 

uma representação significativa de 26,3% dos respondentes faz um alerta para as 

limitações que devem ser levadas em consideração ao se planejar ações para 

implementar essa atenção e ao mesmo tempo atentar para outras queixas trazidas 

pelos usuários, como pode ser visto no DSC 3. 

 
Ideia Central A – Com certeza! (8 ECH) 
 

DSC 1 - Eu não tenho dúvidas. Com certeza quem se apega a Deus, 
reza, isso acalma né. 
Através da religiosidade as pessoas conhecem melhor como 
desempenhar melhor trabalho, como cuidar da sua saúde, do meio 
em que mora, as pessoas aderem muito mais ao tratamento e têm 
uma resposta mais eficaz. Tem um tempo de resposta menor sim.  
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A gente tem que ter primeiro fé, isso é uma coisa que eu acredito né, 
com certeza pode contribuir muito, uma crença saudável, nada de 
fanatismo. Nem um extremo nem outro. 

 
Ideia Central B – Acredito que pode (6 ECH) 
 

DSC 2 - Acredito que pode contribuir sim para promoção da 
integralidade. Eu acredito que muitas vezes interfere, porque 
dependendo dela o ser humano vai agir e se comportar. Eu acho que 
dá para oferecer esse apoio e até abordar se o paciente tem alguma 
espiritualidade, pois muitas vezes a gente atende o paciente e isso 
passa batido, às vezes ele nem é abordado. 
Então, uma das coisas é perguntar se o paciente tem alguma crença 
e até usar isso como um apoio, uma ajuda, porque é uma coisa que 
é muito importante. 
A religiosidade muda estilo de vida, por que a religião tem suas 
orientações, tem o papel de mostrar o caminho, mostrar para uma 
vida equilibrada em um mundo desiquilibrado. 

 
Ideia Central C - Sim, mas existem limitações para incorporar essa prática (5 
ECH) 
 

DSC 3 - Eu acho que sim, mas a gente acaba não tendo muito tempo 
para fazer, eu gostaria de conseguir fazer mais. Eu tento abordar, 
mas temos 15 minutos de consulta para resolver os problemas e a 
gente acaba resolvendo mais a queixa do paciente mesmo, não 
consegue ir muito a fundo entendeu? Então eu acho isso bem 
complicado, por que mal temos tempo básico de passar uma receita 
para o paciente que está passando mal, então o foco acaba sendo 
muito em orientação né. 
Às vezes até acontece, têm pacientes que você percebe que 
possuem esse espaço na vida dele, então você consegue fugir um 
pouco da parte mais formal da medicina e conversar sobre outras 
coisas. Mas depende de cada um, do que ele pensa, tem que 
individualizar o atendimento. 
Nós temos uma pressão de meta de agenda muito grande e isso 
prejudica muito que a gente consiga realizar a promoção de saúde. 
Quando o paciente vem com 2, 3, 4 queixas, eu consigo ouvir as 
queixas dele e não consigo fazer mais nada. Eu acho que se 
tivessem retornos mais frequentes eu conseguiria fazer mais, mas eu 
só consigo vê-lo de novo só depois de 2, 3 meses, então fica bem 
limitado. 
Então eu particularmente não tenho tempo, a gente aqui não tem 
recursos humanos para isso, não temos tempo como equipe para 
fazer o atendimento espiritual, mas se tiver um grupo que possa vir 
de fora para promover atividades especificas com os pacientes acho 
que é produtivo. 
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Peteet (2013) e Curlin et al. (2005 e 2007) concordaram, em seus estudos, 

que a R/E é importante para o cuidado em saúde, e por conseguinte, para a 

integralidade, sendo que há evidências crescentes de que a religiosidade e 

espiritualidade do médico interferem na aplicação que fazem ao cuidado dos 

pacientes durante o seu trabalho. Oyama e Koenig (1998), Ehman (1999), McCord 

(2004), Tanyi (2006) e Paula et al. (2009) relatam que os pacientes querem que 

seus cuidadores perguntem sobre sua espiritualidade e mobilizem recursos nesta 

direção para o cuidado prestado. Koenig (2000) salienta que muitos pacientes que 

professam uma religião, têm crenças que interferem na forma como lidam com as 

vicissitudes da vida. 

Koenig (2012, p.156-172) falando das aplicações clínicas da R/E apresenta a 

lista de motivos para se utilizar a R/E na prática clínica, que se resume a seguir: 

 

• Muitos pacientes são religiosos, e a maioria deles gostaria que 
sua fé fosse considerada no tratamento médico. Estigmas, 
sofrimentos angustiantes e/ou crônicos, sensação de morte iminente 
são exemplos de situações que potencialmente podem levar a 
conflitos religiosos. Assistência de líderes religiosos, visitas de 
amigos de comunidade de fé e alguém para conversar sobre conflitos 
religiosos resultantes do processo saúde doença seriam situações 
que contribuiriam com o processo terapêutico. 
Para muitos pacientes, ao menos que alguém lhe pergunte, tais 
conflitos possivelmente não seriam conhecidos pelos profissionais 
cuidadores, mesmo se tivessem causando grande incômodo.  
• A religião influencia a capacidade dos pacientes de enfrentar a 
doença, e os que assim acreditam têm um melhor enfrentamento do 
que os demais sendo que a capacidade de enfrentamento pode 
afetar a motivação para o auto tratamento, para a disposição em 
cooperar com tratamentos planejados e também para a capacidade 
de aderir às terapias médicas propostas. 
• As crenças religiosas podem influenciar os resultados médicos, 
pois interferem no efeito do estresse no corpo devido mecanismos 
psiconeuroimunoendócrinos e cardiovasculares. 
• Os pacientes (especialmente os internados, ou de muitas e 
frequentes intervenções clínicas) estão muitas vezes mais isolados 
de outras fontes de ajuda religiosa. 
• As crenças e ou rituais religiosos podem entrar em conflito e, 
de alguma maneira, influenciar as decisões médicas tomadas em 
relação aos pacientes, sobretudo quando estão com doenças graves.  
• As crenças e os compromissos religiosos influenciam o tipo de 
cuidados à saúde e o monitoramento que um paciente recebe na 
comunidade após sair de um hospital ou do consultório médico.  
• Existem muitos locais, e esta pode ser uma tendência 
internacional, um processo de certificação de estabelecimentos de 
saúde que tenham uma sensibilidade a compreender pessoas com 
crenças religiosas arraigadas. 
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Segundo Lucchetti (2010) em importante artigo de revisão, destacando a 

espiritualidade que o clínico precisa incorporar, destaca que nem todos os efeitos da 

religião são positivos. Principalmente se ela é punitiva, na qual “há sensação de que 

DEUS está punido ou abandonando o paciente” ou mesmo quando causa conflitos 

com as condutas médicas. O autor ainda salienta a figura importante do capelão que 

é um profissional graduado para esse fim, mas que não comum em solo brasileiro, 

principalmente na APS, porém importante na mediação de possíveis conflitos. 

 

Pergunta 4: Se sim, você poderia dar alguma sugestão de como a questão da 

espiritualidade poderia ser trabalhada na prática assistencial? 

 
Os entrevistados sugerem várias maneiras de se incorporar ações que 

promovam a R/E na prática assistencial, ou seja, eles apresentaram em seus 

discursos as alternativas para o manejo das necessidades espirituais manifestadas 

pelos indivíduos assistidos na ESF. Nas ECH extraídas do conteúdo discursivo dos 

participantes houve uma representação preponderante para a IC A que com 42,8% 

sugere que seja valorizado a espiritualidade manifestada pelos pacientes atendidos 

(Tabela 9). 

 
Tabela 9- Distribuição dos médicos segundo as Ideias Centrais da pergunta 4.  
São Paulo 2016. 

Ideia Central N Percentual 
A - Dar um reforço positivo para a religião dele 6 42,86 
B - Verificar se o paciente valoriza a espiritualidade 3 21,43 
C - Você tem que ser cauteloso 3 21,43 
D - O profissional que tem espiritualidade transmite tranquilidade 1 7,14 
E - Formar uma equipe para atender essa demanda 1 7,14 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nos DSCs formulados a partir das ECH dos depoentes apresentados a 

seguir, vale destacar que, embora com uma representação mínima, a maneira como 

os médicos têm lidado com a própria espiritualidade pode refletir para o paciente a 

importância que o profissional tem atribuído à dimensão da R/E em sua prática, 

destacando que esse poderia ser um diferencial significativo para abrir 

possibilidades neste sentido. Outra sugestão que poderia ser viabilizada, sem 

maiores ônus para a equipe, diz respeito à formação de uma equipe habilitada que, 
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em suas atribuições, priorize o atendimento demandado pelos usuários quanto a 

essa dimensão. 

 
Ideia central A - Dar um reforço positivo para a religião dele (6 ECH) 
 

DSC 1 - Olha, resposta difícil hein, porque eu acho que a gente tem 
que colocar a religião para o paciente de uma maneira que ele possa 
aproveitar a religiosidade dele e melhorar o seu tratamento. Acredito 
que como médico a gente não poderia interferir de uma forma 
diferente que não fosse por meio da religião deles. Então 
dependendo da religião dele, eu ia direcionar para isso, eu tentaria 
reforçar isso para que ele começasse a valorizar mais o tratamento 
dele. 
Fazemos grupos toda semana com hipertensos e diabéticos em uma 
igreja. É super plural são várias questões religiosas que são 
envolvidas e que só somam, para a gente demonstrar que tudo que 
tem a ver com o bem, é válido, independente de que cartilha é 
seguida. 
Nós temos também alguns grupos de saúde mental onde 
trabalhamos alguns aspectos religiosos sem envolver uma identidade 
religiosa, e aí você trabalha a questão de Deus, a espiritualidade 
envolvida e como isso se reflete no dia-a-dia. Temos tido bons 
resultados e nem todos são da mesma religião, mas a gente percebe 
que eles entendem. 
Não sei se eu fui claro, o que eu costumo fazer é incentivar paciente 
a continuar na religião que ele está, eu nunca tento mudar ninguém 
de religião, quem sou eu! Deus é único em qualquer lugar, eu creio 
assim. 

 
Ideia Central B - Verificar se o paciente valoriza a espiritualidade (3 ECH) 
 

DSC 2 - Eu vejo que as pessoas que têm fé, tem um objetivo na vida 
são mais alegres. Também acredito na parte da medicina da alma, 
da saúde mental, da espiritualidade como um foco muito importante 
na parte da saúde do paciente. 
Eu sempre pergunto qual é a sua motivação? Se a saúde mental não 
está 100% a pessoa não vive bem, parece que ela está vagando. 
Então, uma sugestão, é perguntar se o paciente tem alguma crença 
e usar isso como um apoio, uma ajuda. Acho que isso é muito 
importante. 

 
Central C - Você tem que ser cauteloso (3 ECH) 
 

DSC 3 - Eu acho que poderia de repente ter palestras, alguns 
esclarecimentos sobre religião em si, o papel da religião no dia-a-dia 
e não exatamente falar sobre uma determinada religião, mas 
despertar o interesse das pessoas para buscar uma religião, para ele 
desenvolver o seu lado espiritual. 
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Tudo tem que ser discutido, mas às vezes você pega uma pessoa 
muito simples, fanática, e ela fica brava se você entra nesse assunto. 
Tem o caso que você pega um paciente que fala: eu fui lá na igreja e 
vou me curar, não preciso mais tomar remédio. Você quase tem 
vontade de falar, mas... “você veio aqui pedir ajuda para que então?” 
Isso é um pouco complicado porque, é que nem a gente fala, religião 
e política não se discute, né. Mas você tem que ser cauteloso porque 
é um ponto de conflito no relacionamento da gente. 

 
Ideia Central D - O profissional que tem espiritualidade transmite tranquilidade 
(1 ECH) 
 

DSC 4 - O profissional que acredita em alguma coisa acaba se 
tornando um pouco diferenciado, porque se você tem uma paz 
interna, você transmite isso para a pessoa, você passa uma 
sensação de tranquilidade pró paciente, as pessoas percebem. 

 
Ideia Central E - Formar uma equipe para atender essa demanda (1 ECH) 

 
DSC 5 – Se eu tiver um grupo que possa vir de fora, que possa vir 
promover atividades específicas com os pacientes, acho que é 
produtivo. Veja, eu faço a minha parte, procuro fazer isso no meu 
dia-a-dia, mas se houver um grupo que, eventualmente, possa fazer 
isso de forma específica, tranquila, sem que o paciente seja obrigado 
a fazer, e possa se sentir à vontade, eu acho que é válido. 

 
Lucchetti (2010, p. 156) em artigo anteriormente apresentado, destaca que 

não há uma só forma de abordar a R/E com os pacientes. Os pesquisadores têm 

criado várias formas de abordar. Aqui salientar-se-á alguns desses instrumentos que 

poderão servir de “norteadores para obtenção da história espiritual”. No caso de 

pacientes não religiosos, pode-se questionar sobre “como o paciente convive com a 

doença, o que promove significado e propósito a sua vida e quais crenças culturais 

podem ter impacto em seu tratamento”. 

Koenig (2012, p. 156-172), em seu livro Medicina, Religião e Saúde no 

capítulo 11, discorrendo sobre as aplicações clínicas da R/E sugere as seguintes 

abordagens para serem realizadas pelo médico: 

1- Breve histórico de avaliação espiritual, Koenig (2012) sugere CSI-

MEMO abreviado (ver p.87), não excedendo a 2 ou3 minutos diferente de avaliação 

abrangente de um capelão. Explicando o porquê dessa atividade ser feita. 

Tranquilizando de que isso não tem a ver com um prognóstico mais reservado/ruim 

do paciente e sim de uma atividade de rotina. Obtido quando tiver mais tempo com o 
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paciente, após se obter um histórico social e de outras fontes de suporte social. 

Podem ser coletadas as informações usando a longitudinalidade do cuidado médico. 

Não coletar se houver resistência (esclarecida) do paciente. 

 
• Suas crenças religiosas/espirituais oferecem conforto ou são 

uma fonte de estresse? 
• Você tem crenças espirituais que possam influenciar suas 

decisões médicas? 
• Você é membro de alguma comunidade espiritual, e ela oferece 

suporte a você? 
• Você tem alguma necessidade espiritual que gostaria de ser 

atendida por alguém?  
 

2- Encaminhamento adequado para um capelão (quando disponível) que 

tem formação, especialização, e certificação para um monitoramento inter-religioso e 

respeitoso conforme a aceitação, necessidade e costumes do paciente. Evitar 

proselitismo. Cada profissional deve respeitar apoiar e valorizar, evitando 

proselitismo ou discussões. 

3- Orar com os pacientes é uma outra possibilidade se o médico estiver 

aberto a isso e for solicitado pelo paciente. De uma forma breve, objetiva oferecendo 

conforto e apoio. 

4- Estabelecimento de relações de trabalho com comunidades de fé. 

Além dos benefícios de descobrir crenças que possam entrar em conflito com 

o atendimento médico ou influenciar decisões médicas, muitos pacientes, 

especialmente os religiosos demonstram um profundo apreço quando o prestador de 

atendimento médico faz perguntas, reconhece o valor e apoia suas crenças 

religiosas e, também quando esse provedor faz um esforço para considerar ou 

integrar essas crenças como parte do tratamento médico. 

Lucchetti et al. (2010) reúnem no Quadro 2 as abordagens mais conhecidas 

que poderão ser aplicadas segundo as escolhas do profissional de saúde em 

situações diversificadas. 
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Quadro 2 - Instrumentos para obtenção da História Espiritual 
Questionário FICA  
F – Fé / crença  

• Você se considera religioso ou 
espiritualizado?  

• Você tem crenças espirituais ou 
religiosas que te ajudam a lidar com 
problemas?  

• Se não: o que te dá significado na vida?  
I – Importância ou influência  

• Que importância você dá para a fé ou 
crenças religiosas em sua vida?  

• A fé ou crenças já influenciaram você a 
lidar com estresse ou problemas de 
saúde?  

• Você tem alguma crença específica que 
pode afetar decisões médicas ou o seu 
tratamento?  

C – Comunidade  
• Você faz parte de alguma comunidade 

religiosa ou espiritual?  
• Ela te dá suporte, como?  
• Existe algum grupo de pessoas que você 

“realmente” ama ou que seja importante 
para você?  

• Comunidades como igrejas, templos, 
centros, grupos de apoio são fontes de 
suporte importante?  

A – Ação no tratamento  
• Como você gostaria que o seu médico 

ou profissional da área da saúde 
considerasse a questão religiosidade / 
espiritualidade no seu tratamento?  

• Indique, remeta a algum líder espiritual / 
religioso.  

Questionário HOPE  
H - Fontes de Esperança (Hope), significância, 
conforto, força, paz, amor e relacionamento 
social.  

• Quais são as suas fontes de esperança, 
força, conforto e paz?  

• Ao que você se apega em tempos 
difíceis?  

• O que o sustenta e o faz seguir adiante?  
O – Religião organizada  

• Você faz parte de uma comunidade 
religiosa ou espiritual? Ela o ajuda? 
Como?  

• Em que aspectos a religião o ajuda e em 
quais não o ajuda muito?  

P – Espiritualidade pessoal e prática  
• Você tem alguma crença espiritual que é 

independente da sua religião 
organizada?  

• Quais aspectos de sua espiritualidade ou 
prática espiritual você acha que são mais 
úteis à sua personalidade?  

E – Efeitos no tratamento médico e assuntos 
terminais  

• Ficar doente afetou sua habilidade de 
fazer coisas que o ajudam 
espiritualmente?  

• Como médico, há algo que eu possa 
fazer para ajudar você a acessar os 
recursos que geralmente o apoiam?  

• Há alguma prática ou restrição que eu 
deveria saber sobre seu tratamento 
médico?  

História espiritual do ACP  
• A fé (religião/espiritualidade) é 

importante para você nesta doença?  
• A fé tem sido importante para você em 

outras épocas da sua vida?  
• Você tem alguém para falar sobre 

assuntos religiosos?  
• Você gostaria de tratar de assuntos 

religiosos com alguém?  

CSI—MEMO 

• Suas crenças religiosas/espirituais lhe 
dão conforto ou são fontes de estresse?  

• Você possui algum tipo de crença 
espiritual que pode influenciar suas 
decisões médicas?  

• Você é membro de alguma comunidade 
espiritual ou religiosa? Ela lhe ajuda de 
alguma forma?  

• Você possui alguma outra necessidade 
espiritual que gostaria de conversar com 
alguém? 

Fonte: Lucchetti et al. (2010). 

 
A oração e a prece também podem ser utilizadas nos grupos terapêuticos e 

como estímulo para elevação ao sagrado, visto que, em uma recente revisão de 

literatura em língua portuguesa sobre oração e saúde, a oração foi apontada como 

um dos métodos de enfrentamento mais utilizados pelos pacientes nos processos 



89	  
	  

	  

saúde-doença (ESPERANDIO, 2014). Para Santos e Tesser (2012), a oferta de 

práticas integrativas e complementares no SUS é estimulada para ampliar a 

integralidade da atenção e o acesso às mesmas, mas salienta que é um desafio 

incorporá-las aos serviços. Assim sendo, é importante que profissionais de saúde 

percebam que a inclusão de práticas complementares é complexa e necessita de 

mais estudos, pesquisa e planejamento.  

Outra proposta de abordagem para integração da R/E com a saúde são as 

Oficinas de Espiritualidade e Saúde (OES) que foram desenvolvidas, inicialmente, 

como proposta para aplicação em grupos de hipertensos em suas comunidades de 

fé. Os autores dão ênfase aos “Oito Remédios Naturais”, ou remédios da natureza, 

como alternativa de cuidado para o tratamento integral de portadores de hipertensão 

arterial, mas que também poderão ser aplicados para grupos de diabéticos e 

dependentes químicos, reforçando que o ser humano é um ser multidimensional e, 

como tal, um ser complexo, compreendido em sua dimensão física, emocional, 

social e espiritual, que se entrelaçam e formam o todo integrado (ABDALA et al., 

2015; BACKES et al., 2012). 

As OES são realizadas em “oito semanas consecutivas em que se aborda a 

espiritualidade como mecanismo de suporte para melhorar a saúde para hipertensos 

ou pré-hipertensos”, auxiliando as pessoas a adotarem um estilo de vida mais 

saudável. As OES podem ser consideradas como um modelo para integrar R/E na 

promoção de saúde, utilizando, nesse caso, os oito remédios naturais que também 

são conhecidos como “oito princípios de saúde”, defendidos como hábitos saudáveis 

constitutivos do “Estilo de Vida Adventista”. São eles: água, ar puro, luz solar, 

alimentação saudável, exercício físico, sono e repouso, equilíbrio/temperança e 

confiança (FRASER, 2003; ABDALA et al., 2015). 
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4 CONCLUSÃO 
 
 

Na graduação, 70% dos médicos, deste estudo, não possui preparo 

acadêmico quanto à Religiosidade/Espiritualidade e Saúde. E como egressos 86,7% 

também não teve treinamentos, para dar assistência espiritual aos pacientes. 

Seu nível de religiosidade é elevado, porém está centrado nas atividades 

religiosas particulares e na importância dada ao domínio intrínseco. 

Possuem um estilo de vida muito bom, porém com deficiência na dimensão 

Atividades Físicas, a qual envolve exercícios físicos moderados ou vigorosos. Houve 

associação positiva, estatisticamente significante, nas variáveis RO e introspecção; 

RO e RI1 e satisfação com o trabalho; RI2 e Família e Amigos. Também foram 

observadas associações negativas, estatisticamente significantes entre RO, RNO, 

RI3 e álcool bem como RI2 e atividades físicas.  

Da parte qualitativa, apesar de não terem recebido preparo acadêmico, os 

médicos tiveram um bom entendimento sobre integralidade, compreendendo-a em 

um contexto ampliado no qual incluíram a R/E. 85% dos médicos pesquisados 

entendem R/E como sendo relevante para a integralidade da prática assistencial e 

que a abordagem a essa dimensão contribui de forma importante para promoção da 

integralidade, mesmo que possua alguns limites para exercê-la na prática clínica, o 

que exige cautela e critério nesse exercício. 

Das hipóteses previamente estabelecidas, viu-se que os médicos conhecem o 

que significa integralidade na saúde, mesmo se considerado o conceito ampliado de 

saúde que inclui espiritualidade como dimensão a ser considerada no cuidado ao 

doente, o que foi não foi inicialmente esperado. Foram destacados os limites para a 

prática clínica e necessidade de critérios para exercê-la.  

Considera-se que os objetivos, geral e específicos, desta pesquisa foram 

alcançados como relatados acima. 

Este trabalho, sendo parte integrante de uma linha maior de pesquisa traz à 

tona a existência de “lacunas” ainda a serem respondidas para uma melhora da 

“práxis” dos médicos, envolvendo e ampliando o entendimento da R/E na saúde 

como um todo, salientando a necessidade de existirem mais pesquisas e 

investigações na área. 



91	  
	  

5 REFERÊNCIAS 
 
 
ABDALA, G. A.; KIMURA, M.; DUARTE, Y. A. O.; LEBRÃO, M. L.; SANTOS, B. 
Religiousness and health-related quality of life of older adults. Rev Saúde Pública, 
49-55. 2015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102015000100240 
Acesso em 19 dez. 2016. 
 
ACPM. American College of Medicine. Lifestyle Medicine: evidence Review., jun., 
2009. Disponível em:	  https://c.ymcdn.com/sites/acpm.site-
ym.com/resource/resmgr/lmi-files/lifestylemedicine-literature.pdf. Acesso em: 19 dez. 
2016.  
 
AGUIAR, E. Medicina: uma viagem ao longo do tempo. 2010. Disponível em: 
http://livros01.livrosgratis.com.br/ea000722.pdf. Acesso em: 19 dez. 2016.  
 
AL-RASHED, H.; AL-KANDARI, A.; SHEHAB, A.; AL-SABAH, R.; AL-TAIAR, A. 
Knowledge of, perceptions of, and attitudes toward epilepsy among university 
students in Kuwait. Epilepsy Behaviour, v. 14, n. 2, p. 367-371, 2009. 
 
ALMEIDA FILHO, N. Reconhecer Flexner: inquérito sobre produção de mitos na 
educação médica no Brasil contemporâneo. Cad. Saúde Pública, v. 26, n. 12, p. 
2234-2249, 2010. 
 
ALMEIDA, P. J. A concepção imanente de Deus em Espinosa. In.: VIII Seminário de 
Pesquisa em Ciências Humanas (SEPECH), 2010, Londrina. Anais do VIII 
SEPECH, 2010. 
 
ANAND, P.; KUNNUMAKARA, A. B.; SUNDARAM, C.; HARIKUMAR, K. B.; 
Tharakan, S. T.; LAI, O. S. et al. Cancer is a preventable disease that requires major 
lifestyle changes. Pharmaceutical Research, v. 25, n.9, p.2097-2116, set. 2008.  
 
ANAUT, M. A resiliência: ultrapassar os traumatismos. Lisboa: Climepsi editores, 
2005. 
 
ANGST, R. Psicologia e Resiliência: uma revisão de literatura. Psicologia 
Argumento, v. 27, n. 58, p. 253-260, 2009. 
 
ANTONIAZZI, A., DELL'AGLIO, D., BANDEIRA, D. O conceito de coping: uma 
revisão teórica. Estudos de Psicologia, v. 3, n. 3, p. 273-294, 1998. 
 
ANDERSON M. I. P; GUSSO, G.; CASTRO Filho, E. D.  Family and community 
medicine: specialists in wholeness. Revista APS, v.8, n.1, p. 61-67, jan/jun. 2005. 
 
ASSIS, D. Coping e espiritualidade. 2010. Disponível em: 
http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0537.pdf . Acesso em: 19 dez. 2016.  
 



92	  
	  

	  

BACKES, M. T. S.; BACKES, D. S.; MEIRELLES, B. H. S.; ERDMANN, A. L. Noções 
de natureza e derivações para a saúde: uma incursão na literatura. Physis, v. 20, n. 
3, p.729-751, 2010. 
 
BALBONI, T. A.; VANDERWERKER, L. C.; BLOCK, S.D. et al. Religiouness and 
spiritual support among advanced cancer patients and associations with end-of-life 
treatment preferences and quality of life. Journal of Clinical Oncology, n. 25, p. 
555-60, 2007.  
 
BARBOSA, R. R.; MARTINS, M. C. G.; CARMO, F. P. T.; JACQUES, T. M.; SERPA, R. G.; 
CALIL, O. A.; BARBOSA, L. F. M. Estudo sobre estilos de vida e níveis de estresse em 
estudantes de medicina. Internacional Journal of Cardiovascular Sciences, v. 28, 
n.4, p. 313-319, 2015.  
 
BARCHIFONTAINE, C. P. Prefácio. In: PESSINI, L.; BERTACHINI, L. Humanização 
e cuidados paliativos. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
 
BARNARD, N.D.; COHEN, J.; JENKINS, D.J.A. et al.  A low-fat vegan diet improves 
glycemic control and cardiovascular risk factors in a randomized clinical trial in 
individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care, v. 29, p. 1777-1783, 2006. 
 
BARON-EPEL, O.; HAVIV, A.; GARTY, N. et al. Who are the sedentary people in 
Israel? A public health indication. Israel Medical Association Journal, v. 7, n. 1, p. 
694-699, 2005. 
 
BARROS, J. A. C. Estratégias mercadológicas da indústria farmacêutica e o 
consumo de medicamentos. São Paulo: Revista de Saúde Pública, v. 17, p. 377-
86, 1983. 
 
BATISTA, N. A. Educação Interprofissional em Saúde: concepções e práticas. São 
Paulo, Caderno FNEPAS, v. 2, jan. 2012. 
 
BERKEL, J.; WAARD, F. Mortality pattern and life expectancy of Seventh-Day 
Adventists in the Netherlands. Int. J. Epidemiol., v. 12, p. 455-459, 1983.  
 
BONANNO, G. Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the 
human capacity to thrive after extremely aversive events? Psychological Trauma, v. 
59, n. 1, p. 101-113, 2004. 
 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010. 
[2010]. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/apps/mapa/>. Acesso em: 
15 Nov. 2014. 
 
______. Ministério da Saúde. Departamento Nacional de Saúde. Departamento 
Nacional de Saúde. Divisão de Organização Hospitalar. História e evolução dos 
hospitais. Rio de Janeiro, 1965. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_08.pdf>. Acesso em:  12 jan. 
2015.  
 



93	  
	  

	  

______. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios. 
Brasília, 2005.  
 
______. Ministério da Saúde. Projeto Promoção de Saúde: Declaração de Alma 
Ata, Carta de Ottawa, Declaração de Adelaide, Declaração de Santafé de Bogotá, 
Declaração de Jacarta, Rede de Megapaíses e Declaração do México. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2001. 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília; 2006. 
(Série B. Textos Básicos de Saúde). 
 
______. Ministério da Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Trata 
de pesquisas em seres humanos e atualiza a resolução 196/96. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 13 jun. 2013. Seção 1, p. 59. Disponível em; 
< http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 20 abr. 
2015. 
 
BROWN, S. L. et al. Providing social support may be more beneficial than receiving 
it: results from a prospective study of mortality. American Psychological Science, 
v. 14, n. 4, jul. 2003.  
 
CAMARGO Jr., K. R. Biomedicina, saber e ciência: uma abordagem crítica. São 
Paulo: Hucitec, 2003. 
 
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. 5 ed. Rio de Janeiro (RJ): Forense 
Universitária; 2000. 
 
CAPRA, F. O ponto de mutação. 22. ed. São Paulo: Cultrix, 2001. 
 
CASTANHEIRA, F. A Relação entre a resiliência e a vulnerabilidade ao stresse: 
estudo numa organização de práticas positivas. Leiria: Instituto Superior de Línguas 
e Administração, 2013. 
 
CLAAS, S. A.; ARNETT, D. K. The role healthy lifestyle in the primordial prevent of 
cardiovascular disease. Curr. Cardiol. Rep., v. 18, n. 6. p. 1-8, 2016. 
 
COELHO, M. T. A. D.; ALMEIDA FILHO, N. Análise do conceito de saúde a partir da 
epistemologia de Canguilhem e Foucault. In: GOLDENBERG, P., MARSIGLIA, 
R.M.G., GOMES, M.H.A., org. O clássico e o novo: tendências, objetos e 
abordagens em ciências sociais e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003. p. 101-113. 
 
COHEN, B. Isaac Newton: papers & letters on natural philosophy. Inglaterra: 
Cambridge, Harvard University Press, 1958. 
 
CORTEZ, E. A. C. Religiosidade e Espiritualidade no ensino de enfermagem: 
contribuição da gestão participativa para a integralidade do cuidado. Tese 
[Doutorado] – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 
 



94	  
	  

	  

CURLIN, F. A.; LANTOS, J. D.; ROACH, C. J. et al. Religious characteristics of US 
physicians: a national survey. Journal of General Internal Medicine, v.20, p. 629–
634, 2005. 
 
CURLIN, F. A., ODELL, S. V., LAWRENCE, R. E. et al. The relationship between, 
psychiatry and religion among U.S. physicians. Am J Psychiatry, v. 164, n. 12, p. 
1825-1831, 2007. 
 
DALGALARRONDO, P. Estudos sobre religião e saúde mental realizados no Brasil: 
histórico e perspectivas atuais. Rev. Psiq. Clín, v. 34, supl. 1, p. 25-33, 2007. 
 
DAMÁSIO, A. R. O erro de Descartes. São Paulo: Companhia das Letras, c1994.  
 
DANAEI, G.; DING, E. L.; MOZAFFARIAN, D. et al. The preventable causes of death 
in the United States: comparative risk assessment of dietary, lifestyle, and metabolic 
risk factors. PLoS Med., v. 6, 2009.  
 
DA ROS, M. A. D. Estilos de pensamento em saúde pública: um estudo da 
produção FSPUSP e ENSP-Fiocruz entre 1948 e 1994, a partir da epistemologia de 
Ludwick Fleck. [Tese] Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
Doutorado em Educação e Ciência; 2000. 
 
DESCARTES, R. Meditações metafísicas. Tradução de Maria Ermantina Galvão. 
2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 155 p. (Clássicos). 
 

DYSINGER, W. S. Lifestyle medicine competencies for primary care physicians.  
American Medical Association Journal of Ethics, v. 15, n. 4, p. 306-310, abr. 
2013.  
 

DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E. R. J.; DUNCAN, M. S.; GIUGLIANI 
C. Medicina ambulatorial. In.: DUNCAN, Bruce B., HARZHEIM. Atenção primária à 
saúde no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2013.  
 
EBBELING, C. B.; FELDMAN, H. A.; CHOMITZ, V. R. et al. A Randomized Trial of 
Sugar-Sweetened Beverages and Adolescent Body Weight. The New England 
journal of Medicine, v. 367, p. 1407-1416, 2012.  
 
EHMAN, J. W.; OTT, B. B.; SHORT, T. H. et al. Do patients want physicians to 
inquire about their spiritual or religious beliefs if they become gravely ill? Arch Intern 
Med, v. 159, n. 15, p. 1803 – 1806, 1999. 
 
ESPERANDIO, M. R. G. Prayer and health: a portuguese literature review. Curitiba, 
Rev. Pistis Prax. Teol. Pastor, v. 6, n. 1, p. 51-66, jan./abr. 2014. Disponível em: 
< https://www.researchgate.net/publication/271096728_Prayer_and_health_a_Portug
uese_literature_review >. Acesso em: 09 Set. 2014. 
 
FATEAUD, J. M. In.: DESCARTES, R. Discurso do método. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001.  
 
FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 6. ed. Papirus, 
Campinas. 2000. 



95	  
	  

	  

 
______________. (Org.). Práticas Interdisciplinares na escola. 9ª. ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
 
______________. (Org.). Interdisciplinaridade: qual o sentido? São Paulo: Paulus, 
2003. 
 
FITCHETT, G.; POWELL, L. H. Daily spiritual experiences, systolic blood pressure, 
and hypertension among midlife women in swan. Ann Behav Med., v. 37, n. 3 p. 
257-267, jun. 2009. 
 
FONNEBO, V. The tromso heart study: coronary risk factors in seventh-day 
adventists. American Journal of epidemiology, v. 122, n. 5, 1985.  
 
____________	  . Coronary risk factors in Norwegian seventh-day Adventists: a study of 
247 seventh-day Adventists and Matched controls. American Journal of 
epidemiology, v. 135, n. 5, 1992.  
 
____________. The healthy seventh-day Adventist lifestyle: what is the Norwegian 
experience? Am. J. Clin. Nutr., v. 59, p. 1124-1129, supl., 1994.  
 
FRASER, G. E.; MARTIN S.; T.; SABATÉ, J. et al. Effects of traditional coronary risk 
factors on rates of incident coronary events in a Low-Risk Population: The Adventist 
Health Study. Circulation, v. 86, p. 406-413, 1992. 
 
FRASER, G. E. Associations between diet and cancer, ischemic heart disease, and 
all-cause mortality in non-Hispanic white California Seventh-day Adventists. Am. J. 
Clin. Nutr., v. 70, p. 532-538, supl., 1999.  
 
____________	  .	  Diet, life expectancy, and Chronic Disease studies of Seventh-
day Adventists and other vegetarians. New York: Oxford University Press, 2003.  
 
FREUD, S. New introductory lectures on psychoanalysis. New York: Norton, 
1933. 
 
FREUD, S. O futuro de uma ilusão. Rio de Janeiro: Imago, 1997. 
 
FREUD, S. O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à 
psicanálise e outros textos: (1930-1936). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  
 
FREDRICKSON, B. L.; TUGADE, M. M. What good are positive emotions in crises? 
A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the 
USA on September 11th 2001. Journal of Personality and Social Psychology, v. 
84, n. 2, p. 365-376, 2003. 
 
FREDRIKSON, B. L.; GREWEN, K. M.; COFFEY, K. A.; ALGOE, S. B.; FIRESTINE, 
A. M.; AREVALO, J. M. G. et al. A functional genomic perspective on human well-
being. PNAS, v. 110, n. 33, p. 13684-13689, ago. 2013.  
 



96	  
	  

	  

FONSECA, M. S. M.; BUENO, M. E.; SCHLIEMANN, A. l. et al. Espiritualidade e 
estudantes de medicina: contribuições para o ensino médico. Rev. Fac. Ciênc. Méd. 
Sorocaba, v. 16, n. 2. p. 55-58, 2014.  
 
FORD, E.S.; AJANI, U.A.; CROFT, J.B.; CRITCHLEY, J. A.; et al. Explaining the 
decrease in U.S. deaths from coronary disease, 1980–2000. N. Engl. J. Med., v. 
356, p. 2388 –2398, 2007. 
 
FOLKMAN, S.; LAZARUS, R. If it changes it must be a process: a study of emotion 
and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality 
and Social Psychology, v. 48, p. 150-170, 1985. 
 
FOLKMAN, S., LAZARUS, R. An analysis of coping in a middle-aged community 
sample. Journal of Health and Social Behavior, v. 21, p. 219-239, 1980. 
 
GÉRVAS J. Malicia sanitaria y prevención cuaternaria. Gac Med Bilbao, v. 104, p. 
93-96, 2007. Disponível em: 
http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/recursos/documentos
/Malicia_sanitaria_y_prevencion_cuaternaria.pdf-
291bd925b66d3b4bbc240148bf2e2aee.pdf Acesso em: 19 dez. 2016.  
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas; 2010. 
 
GOBATTO, C. A.; ARAÚJO, T. C. C. F. Coping religioso-espiritual: reflexões e 
perspectivas para a atuação do psicólogo em oncologia. Rio de Janeiro, Rev. SBPH, 
v.13 n.1, jun. 2010. 
 
GOLDBOURT, U.; YAARI. S.; MEDALIE, J.H. Factors predictive of long-term 
coronary heart disease mortality among 10,059 Male Israeli Civil Servants and 
Municipal Employees. Cardiology, v. 82, p. 100-121, 1993.  
 
GONÇALVES, M. C. N.; BELLODI, P. L. Mentores também precisam de suporte: um 
estudo sobre suas dificuldades e recursos na escola médica. Med. J., v.130, n.4, p. 
252-258, 2012.  
 
GUSSI, M. A; DITZ, J. L. G. Religião e espiritualidade no ensino e assistência de 
enfermagem. Rev. Bras. Enfermagem, v. 61, n.3, p. 377-384, jun. 2008. 
 
GUSSO, G.D.F.; SOUZA, R.A. Prevenção quaternária: do conceito à prática. In.: 
PROMEF. Programa de atualização de medicina de família e comunidade. Porto 
Alegre: Artmed, 2012; p. 9-28. [Módulo 2, ciclo 7]. 
 
HALL, D. E. Religious Attendande: more cost-effective than Lipitor? Journal of the 
American Board of Family Medicine, v. 19, p. 103-109, 2006.  
 
FRANKLIN, B. A.; CUSHMAN, M. Recent advances in preventive cardiology and 
lifestyle medicine: a themed series. Circulation, v. 123, p. 2274-2283, 2011.  
 
HARRIS, R. L.; ARCHER JUNIOR, G. L.; WALTKE, B. K. Dicionário internacional 
de teologia do antigo testamento. São Paulo: Vida Nova, 1998. 



97	  
	  

	  

 
HERRMAN, H.; STEWART, D.; DIAZ-GRANADOS, N.; BERGER, E. et al. What Is 
Resilience? Canadian Journal of Psychiatry, v. 56, n. 5, p. 258- 265, 2011. 
 
HILL, P. C.; PARGAMENT, K. I. Advances in the conceptualization and 
measurement of religion and spirituality. American Psychocogist, v. 58, p. 64-65, 
2003.  
 
HOLT, M. K; DELLMANN-JENKINS, M. Research and implications for practice: 
religion, well-being/morale, and coping behavior in later life. Journal of Applied 
Gerontology, v. 11, n. 1, p. 101-110, mar. 1992. 
 
HUFFORD, D. J. An analysis of the field of spirituality, religion and health 
(S/RH). 2005. Disponível em: 
http://www.metanexus.net/archive/templetonadvancedresearchprogram/pdf/TARP-
Hufford.pdf. Acesso em: 07 jun. 2015.  
 
IBÁNEZ, N.; MARSIGLIA, R. Medicina e Saúde: um enfoque histórico. In: 
CANESQUI, Ana Maria (org.). Ciências sociais e saúde para o ensino médico. 
São Paulo: Hucitec, 2000. p. 49-74. 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Disponível em: < 
http://censo2010.ibge.gov.br/resultados>. Acesso em 2 ago. 2016.  
 
INSTITORIS, H.; SPRENGER, J. O martelo das feiticeiras. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Rosa dos Tempos, 2001.  
 
INOCÊNCIO, D. Entre a ciência e a crença: A postura médica frente à “Cura 
Religiosa”. Âncora, v. 3, ano 2, p. 30-49, 2007.  
 
ISER, B. P. M.; MOURA, L.; SCHMIDT, M. I.; et al. Estratégias preventivas para as 
doenças crônicas não transmissíveis. In.: DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina 
ambulatorial. Porto Alegre: Artmed, 2013.  
 
JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 
1976. 
 
JAMES, P. A.; OPARIL, S.; CARTER, B. L.; et al. Evidence-based guideline for the 
management of high blood pressure in adults: report from the panel members 
appointed to the Eighth. Joint National Committee (JNC 8). JAMA, dez. 2013. 
Disponível em: http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1791497 Acesso em: 
19 dez. 2016. 
 
JAMOULLE, M.; ROLAND, M. Champs D´action, gestion de I´information et forms de 
prevention Clinique en medicine generale et de famille. Louvain Med, v. 122, n. 10, 
p. 358-365, 2003. 
 
KANO, D. T.; SELLA, L. F.; OLIVEIRA, N. C. Estilo de vida de Adventistas do Sétimo 
Dia e de não adventistas do município de Cotia, São Paulo. Campinas. Rev. Ciênc. 
Méd.,v. 23, n. 3, p. 137-144, set./dez., 2014. 



98	  
	  

	  

 
KAHLEOVA, H.; BELINOVA, L.; MALINSKA, H.; et al. Eating two larger meals a day 
(breakfast and lunch) is more effective than six smaller meals in a reduced-energy 
regimen for patients with type 2 diabetes: a randomised crossover study. 
Diabetologia, n. 57, p. 1552-1560, 2014. 
 
KOENIG, H. G. Religion, spirituality, and medicine: application to clinical practice. 
JAMA, v. 284, n. 13, p. 1708, 2000. 
 
KOENIG, H. G.; McCULLOUGH, M. E.; LARSON, D. B.  Handbook of religion and 
health. USA: Oxford University Press, 2001. 
 
KOENIG, H. G. Medicina, religião e saúde: o encontro da ciência e da 
espiritualidade. Porto Alegre: L&PM, 2012.  
 
KOENIG, H. G. Religion, spirituality, and health: the research and clinical 
implications. International Scholarly Research Network. ISRN Psychiatry, v. 2012, 
p.1-33, 2012. Doi:10.5402/2012/278730. 
 
KRAUSE, N. Meaning in life and mortality. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci., v. 
64B, n. 4, p. 517-527, jun. 2009.  
 
KRAUT, A.; MELAMED, S.; GOFER, D. et al. Effect of school age sports on leisure 
time physical activity in adults: the CORDIS study. Medicine and Science in Sports 
and Exercise, v. 35, n. 12, p. 2038–2042, 2003. 
 
KUEHLEIN, T.; SGHEDONI, D.; VISENTIN, G. et al. Prevenção quaternária: uma 
tarefa do clinico geral [tradução]. Primary Care, v.10, n. 18, p. 350-354, 2010.  
 
LAMBERT, C.; LAMBERT, V. Psychological Hardiness: state of the science. Holist 
Nurs Pract, v. 3, p. 11-19, 1999.  
 
LARSON, E. J.; WITHAM, L. Scientists are still keeping the faith. Nature, v. 386, n. 
6624, p. 435-436, abr. 1997. 
 
LAUBY-SECRETAN, B.; SCOCCIANTI, C.; LOOMIS, D.; et al. Body fatness and 
cancer: viewpoint of the IARC working group. The New England Journal of 
Medicine, v. 375, n. 8, p. 794-798, 2016. 
 
LAVAQUI, V.; BATISTA, I. L. Interdisciplinaridade em ensino de ciências e de 
matemática no ensino médio. Bauru, Ciência & Educação, v. 13, n. 3, p. 399-420, 
dez. 2007. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v13n3/a09v13n3.pdf>. 
Acesso em: 25 maio 2013. 
 
LEFEVRE, F.; LEFEVRE, A. M. C. O Sujeito Coletivo que fala. Interface- 
comunicação, saúde, educação. V. 10, n. 20, p. 517-524, 2006. 
 
LIANOV, L.; JOHNSON, M. Physician Competencies for Prescribing Lifestyle 
Medicine. JAMA, v. 304, n. 2, jul. 2014. 
 



99	  
	  

	  

LI, G.; ZHANG, P.; WANG, J.; et al. The long-term effect of lifestyle interventions to 
prevent diabetes in the China Da Qing Diabetes Prevention Study: a 20-year follow-
up study. Lancet, v. 371, p. 1783-1789, 2008.  
 
LI, S.; OKEREKE, O. I.; SHUN-CHIAO, C., et al. The society of behavioral medicine 
ann religious service attendance and lower depression among women: a prospective 
cohort study. The Society of Behavioral Medicine, jul. 2016.  
 
LINARD A. G.; CASTRO, M. M.; CRUZ, A. K. L. Integralidade da assistência na 
compreensão dos profissionais da estratégia saúde da família. Porto Alegre, Rev. 
Gaúcha Enferm., v. 32, n. 3, p. 546-553, 2011. 
 
LUCCHETTI G.; LUCCHETTI, A. L. G.; AVEZUM JR., A. Religiosidade, 
espiritualidade e doenças cardiovasculares. Rev Bras Cardiol., v. 24, n. 1, p. 55- 57, 
fev. 2011. Disponível em: <file:///C:/Users/Carlos/Downloads/R-
E%20e%20doen%C3%A7as%20cardiovasculares.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2015.  
 
LUCCHETTI G.; LUCCHETTI, A. L. G.; KOENIG, H. G. Impact of 
spirituality/religiosity on mortality: comparison with other health interventions. 
EXPLORE, v. 7, n. 4, ago. 2011. 
 
LUCCHETTI, G.; LUCCHETTI, A. L. G.; ESPINHA, D. C. M. Spirituality and health in 
the curricula of medical schools in Brazil. BMC Medical Education, v. 12, n. 78, p. 1-
8, 2012. 
 
LUCCHETTI, G.; GRANERO, A. L.; BASSI, R. M. Espiritualidade na prática clínica: o 
que o clínico deve saber? Ver. Bras. Clin. Med. v. 8, n. 2, p. 154-158, 2010.  
 
LUDWIG, D. S. Lifespan Weighed Down by Diet. JAMA, v. 315, n. 21, p. 2227, 2016. 
 
LUKOFF, D.; LU, F.; TURNER, R. Toward a more culturally sensitive DSM-IV: 
psychoreligious and psychospiritual problems. The Journal of Nervous and Mental 
Disease, v. 180, n. 11, p. 673-692, nov. 1992.  
 
MACIEL, K. D. S. A.; ROCHA, Z. J. B. Freud e a Religião: possibilidades de novas 
leituras e construções teóricas. Psicologia Ciência e Profissão, v. 28, n. 4, p. 742-
753, 2008. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Carlos/Downloads/outra%20leitura%20sobre%20Freud%20e%20a%
20religiosidade.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2015.  
 
MCCAULEY, J.; JENCKES, M. W.; TARPLEY, M. J. et al. Spiritual beliefs and 
barriers among managed care practitioners. J. Relig Health, v. 44, n. 2, p. 137-146, 
2005.  
 
MALACHIAS, M. V. B.; SOUZA, W. K. S. B.; PLAVNIK, F. L.; et al.  Diretriz brasileira 
de hipertensão arterial, 7. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 107, n. 3, Supl. 
3, set. 2016. Disponível em: < 
http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf
>. Acesso em: 2 abr. 2016.  
 



100	  
	  

	  

MANCIA, G.; FAGARD, R.; NARKIEWICZ, K.; et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for 
the management of arterial hypertension The Task Force for the management of 
arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the 
European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension, v. 31, n. 7, jul. 
2013. Disponível em: < http://www.sphta.org.pt/files/esh_esc_guidelines_2013.pdf>. 
Acesso em: 15 set. 2016.  
 
MANCIAUX, M.; VANISTENDAEL, S.; LECOMTE, J.; et al. La resiliência: estado de 
la cuestión. In.: MANCIAUX, M. La resiliencia: resistir y rehacerse. Madrid: Gedisa, 
2001. 
 
MAHONEY, A. Religion in families 1999 to 2009: a relational spirituality framework. 
Marrriage Fam., v. 72, n. 4, p. 805-827, 2010.  
 
MARTINS, C. F.; GARCIA, C. A. Da sublimação a idealização: implicações 
psíquicas das transformações no mundo do trabalho. 2011. 100 p. Dissertação 
(Mestrado) - Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica, Rio de 
Janeiro, 2011.  
 
MCCORD, G.; GILCHRIST, V. J.; GROSSMAN, S. D.; et al. Discussing spirituality 
with patients: a rational and ethical approach. Ann. Fam. Med., v.2, n.4, p. 356-361, 
2004. 
 
MILLER, W. R. Researching the spiritual dimensions of alcohol and other drug 
problems. Addiction, v. 93, n.7. p. 979-990, 1998. 
 
MINAYO, M. C. S. Interdisciplinaridade: uma questão que atravessa o saber, o poder 
e o mundo vivido. Medicina, Ribeirão Preto, v. 2, p. 70-77, abr./jun.1991.  
 
_______, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. 
ed. São Paulo: Hucitec, 2008. 
 
_______, M. C. S. Da inteligência parcial ao pensamento complexo: desafios da 
ciência e da sociedade contemporânea. Florianópolis, Política & Sociedade, v. 10, 
n. 19, p. 41-56, out. 2011. Disponível 
em< https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-
7984.2011v10n19p41/19592>. Acesso em: 11 Mai. 2015. 
 
MOREIRA-ALMEIDA, A. Espiritualidade e saúde: passado e futuro de uma relação 
controversa e desafiadora. Editorial. Rev. Psiq. Clín. 34, Supl. 1; 8-16, 2007. 
Disponível em: <http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol34/s1/pdf/3.pdf>. Acesso em: 
07 jun. 2015.  
 
MOREIRA-ALMEIDA, A.; STROPPA, A. Espiritualidade e saúde mental: o que as 
evidências mostram? Rev. Debates em psiquiatria, ano 2, n. 6, p. 34-41, 2012. 
 
MOREIRA-ALMEIDA, A.; NETO, F. L.; KOENIG, H.G. Religiousness and mental 
health: a review. Rev. Bras. Psiquiatr., v. 28, n. 3, p 242-250, 2006. 
 



101	  
	  

	  

MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. Rio 
de Janeiro: Vozes; 2003. 
 
MOSHER, C. E.; SLOANE, R.; MOREY, M. C.; SNYDER, D. C.; et al. Associations 
between lifestyle factors and quality of life among older long-term breast, prostate, 
and colorectal Cancer Survivors. Cancer, v. 115, p. 4001-4009, 2009. 
 
MOZAFFARIAN, D.; HAO, T.; RIMM, E. B. et al. Changes in diet and lifestyle and 
long-term weight gain in women and men. N Engl J Med., v. 364, n. 25, p. 2392-
2404, 2011. 
 
MURAKAMI, R.; CAMPOS, C. J. G. Religião e saúde mental: desafio de integrar a 
religiosidade ao cuidado com o paciente. Brasília, Rev Bras Enferm. v. 65, n. 2, p. 
361-367, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v65n2/v65n2a24.pdf . 
Acesso em: 24 Set. 2015. 
 
NAGIB, M. G. S. Associação entre religiosidade e uso de álcool na população 
brasileira. 2009. Dissertação (Mestrado) - Juiz de Fora (MG), Pós-graduação em 
Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Juiz de Fora; 2009.  
 
NAHAS, M. Atividade Física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões 
para um estilo de vida ativo. 4 ed. Londrina: Midiograf, 2006. 
 
NAVARRO, M.; BONET, J.; BONAL, J.; et al. Secondary amyloidosis with irreversible 
acute renal failure caused by visceral leishmanias is in a patient with AIDS. 
Nefrología, v. 26, n. 6, p. 745-746, 2006.  
 
NEIGHBORS, C.; et al. Reliance on god, prayer, and religion reduces influence of 
perceived norms on drinking. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, p. 361-
368, mai. 2013. 
 
NEWTON Project, The. ©2015. Disponível em: 
<http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/prism.php?id=1>. Acesso em: 07 jun. 2015.  
 
NERI, M. C. (Coord.). Novo Mapa das Religiões. Rio de Janeiro: CPS/FGV, 2011. 
Disponível em:< http://www.cps.fgv.br/cps/religiao/> Acesso em: 04 out. 2016. 
 
NICHOLSON, A. S.; SKLAR, M.; BARNARD, N. D. et al. Toward improved 
management of NIDDM: a randomized, controlled, pilot intervention using a low-fat, 
vegetarian diet. PrevMed, v. 29, p. 87-91, 1999. 
 
OLIVEIRA, M. S.; FERNANDES, A. F. C.; GALVÃO, M. T. G. Mulheres vivenciando o 
adoecer em face do câncer cérvico-uterino. Acta Paulista de Enfermagem, v. 18, n. 
2, p. 150-155, (2005).  
 
OLSHANSKY, S. J.; PASSARO, D. J.; HERSHOW, R. C.; et al. A potential decline in 
life expectancy in the United States in the 21st century. N Engl J Med., v. 352, n. 11, 
p. 1138-1145, 2005. 
 



102	  
	  

	  

OYAMA, O.; KOENIG, H. G. Religious beliefs and practices in family medicine. Arch 
Fam Med, v. 7, n. 5, p. 431-435, 1998. 
 
PAGLIOSA F. L., DA ROS, M. A. O Relatório Flexner: para o bem e para o mal. 
Revista Brasileira de Educação Médica, v. 32, n. 4, p. 492-499, 2008. 
 
PANZINI, R. G., BANDEIRA, D. R. Spiritual/Religious coping scale (Srcope Scale): 
elaboration and construct validation. Psicol Estud., v.10, n. 3, p.507-16, 2005. 
 
PANZINI, R. G.; BANDEIRA, D.R. Coping (enfrentamento) religioso/espiritual. Rev. 
Psiq. Clín. v.34, supl .1, p. 126-135, 2007. 
 
PANZINI, R. G.; et al. Validação brasileira do Instrumento de Qualidade de 
Vida/espiritualidade, religião e crenças pessoais. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 
45, n. 1, 2011. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102011000100018&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 08 jul. 2013.  
 
PAULA, E. S.; NASCIMENTO, L. C.; ROCHA, S. M. M. Religião e espiritualidade: 
experiência de famílias de crianças com Insuficiência Renal Crônica. Rev Bras. 
Enferm. v.62, p. 100-106, 2009. 
 
PESCE, R., ASSIS, S., SANTOS, N., OLIVEIRA, R. Risco e proteção: em busca de 
um equilíbrio promotor de resiliência. Psicologia Teoria e Pesquisa, v. 20, n. 2, p. 
135-143, 2004. 
 
PECKHAM, C. Medscape physician lifestyle report, jan. 2015. Disponível em: 
<http://www.medscape.com/features/slideshow/lifestyle/2015/public/overview#1>. 
Acessso em: 20 ago. 2016.  
 
PETEET, J. R. What is the place of clinicians’ religious or spiritual commitments in 
psychotherapy? A virtues-based perspective, J Relig Health, v. 53, n.4, p. 1190-
1198. 
 
PINHO, I. C.; SIQUEIRA, J. C. B. A.; PINHO, L. M. O. As percepções do enfermeiro 
acerca da integralidade da assistência. As percepções do enfermeiro acerca da 
integralidade da assistência. Rev. Eletr. Enf., v. 8, n. 1, p. 42-51, 2006. Disponível 
em: <http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_1/original_05.htm>. Acesso em: 11 mai. 
2013. 
 
PONCZEK, R. L. Deus ou seja a natureza: Spinoza e os novos paradigmas da 
física. Salvador: EDUFBA, 2009.  
 
POST, S. G.; PUCHALSKI, C. M.; LARSON, D. B. Physicians and patient spirituality: 
professional boundaries, competency, and ethics. Ann Intern Med., v. 132, n. 7, p.  
578-583, 2000. 
 
RIBEIRO, P.; MORAIS, R. Adaptação portuguesa da escala breve de coping 
resiliente. Psicologia, Saúde e Doença, v. 11, n.1, p. 5-13, 2010. 
 



103	  
	  

	  

ROBERTS, C. K.; WON, D.; PRUTHI, S.; et al. Effect of a diet and exercise 
intervention on oxidative stress, inflammation and monocyte adhesion in diabetic 
men. Diabetes. Res. Clin. Pract., v. 73, n. 3, p. 249-259, set. 2006.  
 
RODRIGUEZ AÑEZ, C. R.; REIS, R. S.; PETROSKI, E. L. Versão brasileira do 
questionário "estilo de vida fantástico": tradução e validação para adultos 
jovens. Arq. Bras. Cardiol. São Paulo , v. 91, n. 2, p. 102-109, ago. 2008.   
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2008001400006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 Nov. 2016.   
 
RODRIGUEZ-AÑEZ, C. R. Sistema de avaliação para a promoção e gestão do estilo 
de vida saudável e da aptidão física relacionada à saúde de policiais militares. 2003. 
[Tese] Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 
Florianópolis. 
 
RODRIGUES, L. L. A prova cosmológica da existência de deus em Réne Descartes: 
o princípio da causalidade como elemento fundamental. Filogênese, vol. 6, nº 2, 
2013. Disponível em: 
<www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/leticiarodrigues.pdf
>. Acesso em: 07 jun. 2915.  
 
RUMEL, D.; TOSCANO, C. M., MENGUE, S. S.; DUNCAM, B.B. Condições de 
saúde da população brasileira. In: Duncam, B. B. Medicina ambulatorial: condutas 
de atenção primária baseadas em evidências. Porto Alegre: ARTMED; 2004. 
 
SANTANA, F. R.; NAKATANI, A. Y. K.; FREITAS, R. A. M. M. et al. Integralidade do 
cuidado: concepções e práticas de docentes de graduação em enfermagem do 
Estado de Goiás. Rio de Janeiro, Ciênc. Saúde Coletiva, v. 15, supl. 1, p. 1653-
1664, jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232010000700077&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 08 Jul. 2016 
 
SANTOS, F. S. Aplicações clínicas da espiritualidade. Seminário Sul Mineiro de 
Ciência e Espiritualidade, I, Itajubá, 2012. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=z_aA-UA7kxw>. Acesso em: 12 set. 2014. 
 
SANTOS, R. Z. A espiritualidade e a religiosidade na prática pediátrica. 2013. 
Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2013. 
 
SANTOS, M. C.; TESSER, C. D. Um método para a implantação e promoção de 
acesso às práticas integrativas e complementares na atenção primária à saúde. Rio 
de Janeiro, Ciênc. Saúde Coletiva, v. 17, n. 11, p. 3011-3024, nov. 2012. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232012001100018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 11 Dez. 2015. 
 
SCHEFFER, M. (coord.). Demografia médica no Brasil 2015. Departamento de 
Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina da USP. Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. Conselho Federal de Medicina. São Paulo, 
2015. 284 p.   
 



104	  
	  

	  

SCLIAR, M. História do conceito de saúde. PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 29-41, 2007. 
 
SHUMBA, A.; THOMBE T. M. S.; LAH LO-OH, J.; et al. Psychological undertones of 
family poverty in rural communities in Cameroon: resilience and coping strategies. 
South African Journal of Psychology, v. 42, n. 2, p. 232-242, 2012. 
 
SILTON, N. R. et al. Beliefs about god and mental health among American adults. J 
Relig Health, v. 53, p. 1285-1296, 2014. 
 
SILVA, E.; ABDALA, G. A.; MEIRA, M. D. D. Religiosity and lifestyle of professionals 
from the family health support centers. São Paulo, Mundo da Saúde, V. 40, N. 3, P. 
310-318, 2016. No prelo.   
 
SILVA, A. M. M; SILVA BRITO, I.; AMADO, J. M. C. Tradução, adaptação e 
validação do questionário Fantastic Lifestyle Assessment em estudantes do ensino 
superior. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, n. 6, p. 1901-1909, 2014. 
 
SILVESTRI, G. A.; KNITTIG, S.; et al. Importance of faith on medical decisions 
regarding cancer care. Journal of Clinical Oncology, n. 21, p. 1379-82, 2003.  
 
SÓ FILOSOFIA. Hipócrates de Cós (460 - 377 a.C). © 2008-2015. Disponível em: 
<http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=27>. Acesso em: 10 mai. 2015. 
 
SOMERFIELD, M., MCCRAE, R. Stress and coping research:methodological 
challenges, theoretical advances, and clinical applications. American Psychologist, 
v. 55, p. 6, p. 620-625, jun. 2000.  
 
SOUZA, V. C. T.; PESSINI, L.; HOSSNE, W. S. Bioética, religião, espiritualidade e a 
arte do cuidar na relação médico-paciente. Centro Universitário São Camilo, Revista 
Bioetica, v. 6, n. 2, 181-190, 2012. 
 
SPINOZA, B. Ética demonstrada em ordem geométrica e dividida em cinco partes 
que tratam. 2002. Disponível em: < 
http://www.filoczar.com.br/filosoficos/Espinoza/93539070-Baruch-Spinoza-Etica-
Demonstrada-a-maneira-dos-Geometras-PT-BR.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2016.  
 
STEIN, M. Resilience and young people leaving care. Child Care in Practice, v. 14, 
n. 1, p. 35-44, 2008. 
 
SULLIVAN, W. P. It helps me to be a Whole person: the hole of spirituality among the 
mentally challenged. Psychosocial Rehabilitation Journal, v.16.p. 125-34, 1993. 
 
SLOAN, R.P., BAGIELLA, E., VANDECREEK, L.; et al. Should physicians prescribe 
religious activities? N Engl J Med., v. 342, n. 25, p.  1913-1916, 2000. 
 
SPI - SALES & PASCHOAL INFORMÁTICA. Qualiquantsoft: software de apoio a 
pesquisas qualiquantitativas, com base no DSC - discurso do sujeito coletivo. [2004]. 
Disponível em: http://www.spi-net.com.br. Acesso 2015 set 20. 
 



105	  
	  

	  

TABOADA, N., LEGAL, E., MACHADO, N. Resilience: looking for a concept. Revista 
Brasileira Crescimento Desenvolvimento Humano, v. 16, n. 3, p. 104-113, 2006.  
 
TAE LE, L.; SABATÉ, J. Beyond meatless, the health effects of vegan diets: findings 
fron the Adventist Cohorts. Nutrients, v. 6, p. 2131-2147, 2014.  
 
TANYI, R. A.; WERNER, J. S.; RECINE, A. C.; et al. Perceptions 
of incorporating spirituality into their care: a phenomenological study of female 
patients on hemodialysis. Nephrol Nurs J., v. 33, p. 532-538, 2006. 
 
TAUNAY T. C. D.; GONDIM, F. A. A.; MACÊDO, D. S.; et al. Validação da versão 
brasileira da escala de religiosidade de Duke (DUREL). Rev Psiq Clín, v. 39, n. 4, p.  
130-135, 2012. 
 
TAVARES, D. E. A presença do aluno idoso no currículo da universidade 
contemporânea: uma leitura interdisciplinar. Doutorado (Educação). PUC, São 
Paulo, 2008. 
 
TESSER C. D. Três considerações sobre a "má medicina". Interface, v. 13, n. 31, 
dez. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832009000400004&lng=pt&nrm=iso >. Acesso em: 07 jun. 2015.  
 
TESTA, M. Saber em salud: la construcción del conecimiento. Buenos Aires: Lugar 
Editorial, 1997.  
 
TOMASSO, C. S.; BELTRAME, I. L.; LUCCHETTI, G.  Conhecimentos e atitudes de 
docentes e alunos em enfermagem na interface espiritualidade, religiosidade e 
saúde. Rev. Latino-Am.Enfermagem, v. 19, n. 5, set. 2011. 
 
TORRES, A. R.; RUIZ, T.; Muller, S. S.; et al. Qualidade de vida e saúde física e 
mental de médicos: uma autoavaliação por egressos da Faculdade de Medicina de 
Botucatu – UNESP. Rev. Bras. Epidemiol. v. 14, n.2, p. 264-275, 2011.  
 
VASCONCELOS, E. M. Espiritualidade na educação popular em saúde. Cad. 
CEDES, Campinas, v. 29, n. 79, p. 323-333, dez. 2009. 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
32622009000300003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 07 jun. 2015.  
 
VILELA, E. M.; MENDES I. J. M. Interdisciplinaridade e saúde: estudo bibliográfico. 
Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 11, n.4, p. 525-531, ago. 2003. 
 
WANDERLEY, L. E. W. Realismo utópico: o público e o intertransdisciplinar. São 
Paulo, Estud. Av. v. 27, n. 78, p. 121-132, 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142013000200009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 nov. 2015 
 
WESTFALL, Richard S. The life of Isaac Newton. Inglaterra: Cambridge University 
Press, 1993. p. 204. 
 



106	  
	  

	  

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. A glossary of terms for community 
health care and services for older persons. World Health Organization, v. 5, 2004.  
 
______________	  -‐	  WHO. World Cancer Research Fund. American Institute for Cancer 
Research. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a global 
Perspective. Washington, DC: AICR, 2007. 
 
___________ - WHO. Organização Mundial da Saúde- OMS. Marco para ação em 
educação interprofissional e prática colaborativa. 2010. Disponível em: < 
file:///C:/Users/pesquisa16/Downloads/Cris%20texto%202.pdf>. Acesso em: 30 set. 
2014. 
 
__________________-‐	  WHO. The world health report 2001: mental health: new 
understanding, new hope. Geneva: WHO, 2002. 
 
_______________	  - WHO Carta de Ottawa. In: BRASIL. Ministério da Saúde/FIOCRUZ. 
Promoção de saúde: Cartas de Ottawa, Adelaide, Sundsvall e Santa Fé de Bogotá. 
Brasília: Ministério da Saúde/IEC, 1986. p.11-18. 
 
WORLD MEDICAL ASSOCIATION. Declaration of Helsinki. 2000. Disponível em: 
<http://www.wma.net/en/ 30publications/10policies/b3/> Acesso em: 26 mar 2016. 

WOLF, T. M. Stress, coping and health: enhancing well-being during medical school. 
Med. Educ., v. 28, n.1, p. 8-17, 1994. 
 
WRUCK, J. Representação dos profissionais de saúde de um Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família quanto à assistência espiritual para integralidade da Atenção à 
Saúde [Dissertação]. Programa de mestrado em Promoção da Saúde do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo. São Paulo, 2016. 
 



107	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APÊNDICES 

 
 
 
 



108	  
	  

	  

APÊNDICE A - Desenho metodológico do projeto 

 

Figura 2 - Desenho metodológico do projeto completo (1a e 2a Fase).  

 

 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa Religiosidade/Espiritualidade na Integralidade da Saúde (REIS). Mestrado 
em Promoção da Saúde - UNASP/SP. 

 

 



109	  
	  

	  

APÊNDICE B - TCLE 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (duas vias) 
Profissionais de Saúde – Primeira fase 

 
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada “Percepção dos 
profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família quanto à assistência espiritual aos 
usuários”, sob a responsabilidade da pesquisadora Maria Dyrce Dias Meira. Os 
pesquisadores serão os alunos que fazem parte do grupo de pesquisa 
Religiosidade/Espiritualidade na Integralidade da Saúde: Daniela da Cunha dos Santos, 
Evelson Silva, Jocimar Wruck e Marli Rosangela Crês, tendo como orientadores as docentes 
Maria Dyrce Dias Meira, Gina Andrade Abdala e o docente Carlos Antonio Teixeira. O 
objetivo desta pesquisa é “analisar a percepção dos profissionais de saúde de uma unidade 
administrativa da Estratégia Saúde da Família, do distrito do Capão Redondo quanto a 
importância da Religiosidade/Espiritualidade para a integralidade da Atenção à Saúde”. A 
sua participação na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: No primeiro momento 
respondendo a dois questionários, sendo um sobre “índice de religiosidade” e outro sobre 
“Estilo de Vida” e também participando de uma entrevista gravada, com roteiro 
semiestruturado contendo dados sócio demográficos e a sua percepção sobre a importância 
da Religiosidade/Espiritualidade na integralidade da Atenção à Saúde. A religiosidade é 
entendida como a representação de uma crença e práticas fundamentadas em uma religião, 
enquanto a espiritualidade é tida como uma característica individual que determina a ligação 
do indivíduo com o universo e com os outros seres, podendo ou não estar relacionada à 
crença em um “Deus”. No segundo momento, conforme necessidades diagnosticadas e 
após análise do material coletado na primeira etapa, serão realizados quatro encontros com 
duas horas e meia de duração, em meses consecutivos nas dependências da administração 
da ESF. Nesses encontros se utilizará a estratégia de “Oficinas Reflexivas” quanto aos 
aspectos da espiritualidade que poderiam ser integrados na Atenção à Saúde de maneira a 
potencializar os resultados no planejamento da assistência, independente das crenças ou 
religião de cada indivíduo. Por se tratar de uma pesquisa na qual você terá total liberdade de 
expressar suas opiniões e/ou fazê-lo anonimamente, a sua participação não envolve riscos 
eminentes. Você poderá ter como benefício o conhecimento agregado pela participação nas 
Oficinas Reflexivas que trará, em seu desdobramento, uma visão ampliada da integralidade 
da atenção à saúde englobando os aspectos relacionados à espiritualidade. Você terá a 
garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida relacionada à pesquisa e poderá 
ter acesso aos seus dados em qualquer etapa do estudo. Sua participação nessa pesquisa 
não é obrigatória e você pode desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento 
sem ser prejudicado por isso. Você não receberá pagamento pela sua participação no 
estudo e nem haverá custos para você. Os resultados da pesquisa serão divulgados, mas 
você terá a garantia que o sigilo relativo à sua identidade como sujeito da pesquisa será 
preservado. Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento dos pesquisadores ou sobre 
as mudanças ocorridas na pesquisa que não constam neste termo e caso se considere 
prejudicado (a) na sua dignidade e autonomia, pode entrar em contato com a pesquisadoras 
responsáveis Maria Dyrce Dias Meira – 11- 98289-1433 e Gina Andrade Abdala – cel: 19-
98389-3330 ou também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP, pelo 
telefone (11) 2128-6230. Você poderá também em caso de qualquer questão, dúvida, 
esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos éticos dessa pesquisa entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisas da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo 
CEP/SMS, Rua General Jardim, 36, 1º andar. Telefone: 3397-2464 - e-mail: 
smscep@gmail.com. 

Diante do exposto, eu concordo em participar desta pesquisa, e sei que terei uma cópia 
deste termo, que será assinado em duas vias.       
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Local e data __________________________________ _______/_______/_______ 
 
Nome do (a) participante: _______________________________________________  
 
Assinatura: __________________________________________________________ 
 
Docentes orientadores:                                  Componentes do Grupo de pesquisa:  
 
Maria Dyrce Dias Meira                                     Fabiana da Penha Colimoide 
Cel: 11- 98289-1433                                          Cel: 11-981101200 
 
Assinatura________________________         Assinatura: _________________________ 
 
Gina Andrade Abdala                                       Marli Rosangela Cres  
Cel: 19-98389-3330                                          Cel: 19-99179-7720 
 
Assinatura________________________         Assinatura: __________________________ 
 
Carlos Antonio Teixeira                                    Evelson Silva  
Cel: 1199368-0604                                           Cel: 11-99789-5417 
 
Assinatura: _______________________        Assinatura: __________________________ 
 
                                                                         Jocimar Wruck  
                                                                         Cel: 11-99608-4239 
 
                                                                         Assinatura: __________________________ 
 
                                                                         Guilherme Ramos Sens 
                                                                         Cel: 49 - 99193840                                                                    
                                                                         Assinatura: ________________________ 
  
 



111	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



112	  
	  

ANEXO A – Questionário DUKE - DUREL 

 

ÍNDICE DE RELIGIOSIDADE DUKE - DUREL 

Instrumento validado por Taunay et al. (2012). 

(1) Com que frequência você vai a uma igreja, templo ou outro encontro 
religioso? 
1. Mais do que uma vez por semana 
2. Uma vez por semana 
3. Duas a três vezes por mês 
4. Algumas vezes por ano 
5. Uma vez por ano ou menos 
6. Nunca  
 

(2)  Com que frequência você dedica seu tempo a atividades religiosas 
individuais como preces, rezas, meditações, leitura da Bíblia ou de 
outros textos religiosos? 
1. Mais que uma vez ao dia 
2. Diariamente 
3. Duas ou mais vezes por semana 
4. Poucas vezes por mês 
5. Raramente ou nunca 

 

(3) Em minha vida, eu sinto a presença de Deus (ou do Espírito Santo) 
1. Totalmente verdade para mim 
2. Em geral é verdade 
3. Não estou certo 
4. Em geral não é verdade 
5. Não é verdade 

 

(4)  As minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda a minha 
maneira de viver 
1. Totalmente verdade para mim 
2. Em geral é verdade 
3. Não estou certo 
4. Em geral não é verdade 
5. Não é verdade 

 

(5)  Eu me esforço muito para viver a minha religião em todos os aspectos 
da vida 
1. Totalmente verdade para mim 
2. Em geral é verdade 
3. Não estou certo 
4. Em geral não é verdade 
5. Não é verdade	  
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ANEXO B - Questionário de Estilo de Vida FANTASTICO 

 

 

 

Família e 
amigos 

 1 2 3 4 5  

1 Tenho alguém para conversar as 
coisas que são importantes para 
mim 

Quase 
nunca 

Rarament
e  

Algum
as 
vezes 

Com muita 
frequência 

Quase sempre 

2 Dou e recebo afeto Quase 
nunca 

Rarament
e  

Algum
as 
vezes 

Com muita 
frequência 

Quase sempre 

 

 

 

Atividade 

3 Sou vigorosamente ativo pelo 
menos durante 30 minutos por dia 
(corrida, bicicleta, etc) 

Menos de 1 
vez por 
semana 

1-2 vezes 
por 
semana 

3 
vezes 
por 
seman
a 

4 vezes por 
semana 

5 ou mais 
vezes por 
semana 

4 Sou moderadamente ativo 
(jardinagem, caminhada, trabalho 
de casa) 

Menos de 1 
vez por 
semana 

1-2 vezes 
por 
semana 

3 
vezes 
por 
seman
a 

4 vezes por 
semana 

5 ou mais 
vezes por 

Semana 

 

 

 

Nutrição 

5 Como uma dieta balanceada (ver 
explicação*) 

Quase 
nunca 

Rarament
e  

Algum
as 
vezes 

Com muita 
frequência 

Quase sempre 

6 Frequentemente como em 
excesso (1) açúcar, (2) sal, (3) 
gordura animal, (4) bobagens e 
salgadinhos 

Quatro 
itens 

Três itens Dois 
itens 

Um item Nenhum  

7 Estou no intervalo de ____ quilos 
acima do meu peso considerado 
saudável 

Mais de 8 
kg 

8 kg 6 kg 4 kg 2 kg 

 

 

 

Cigarro e 
drogas 

8 Fumo cigarros Mais de 10 
por dia 

1 a 10 por 
dia 

Nenhu
m nos 
último
s 6 
meses 

Nenhum no 
ano 
passado 

Nenhum nos 
últimos anos 

9 Uso drogas como maconha e 
cocaína 

Algumas 
vezes 

   Nunca 

10 Abuso de remédios ou exagero Quase 
diariament
e 

Com 
relativa 
frequência 

Ocasio
nalmen
te  

Quase 
nunca 

Nunca  

11 Ingiro bebidas que contém cafeína 
(café, chá ou colas) 

Mais de 10 
vezes por 
dia 

7 a 10 
vezes por 
dia 

3 a 6 
vezes 
por dia 

1 a 2 vezes 
por dia 

Nunca  

 

 

 

Álcool 

12 Minha ingestão média por semana 
de álcool é ____doses (ver 
explicação) 

Mais de 20 13 a 20 11 a 12 8 a 10 0 a 7 

13 Bebo mais de quatro doses em 
uma ocasião 

Quase 
diariament
e 

Com 
relativa 
frequência 

Ocasio
nalmen
te  

Quase 
nunca 

Nunca 

14 Dirijo após beber Algumas    Nunca 
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vezes 

 

 

 

Sono, 
cinto de 
segurança
, estresse 
e sexo 
seguro 

15 Durmo bem e me sinto 
descansado 

Quase 
nunca 

Rarament
e  

Algum
as 
vezes 

Com muita 
frequência 

Quase sempre 

16 Uso cinto de segurança Nunca Rarament
e  

Algum
as 
vezes 

A maioria 
das vezes 

Sempre  

17 Sou capaz de lidar com o estresse 
do meu dia-a-dia 

Quase 
nunca 

Rarament
e  

Algum
as 
vezes 

Com muita 
frequência 

Quase sempre 

18 Relaxo e desfruto do meu tempo 
de lazer 

Quase 
nunca 

Rarament
e  

Algum
as 
vezes 

Com muita 
frequência 

Quase sempre 

19 Pratico sexo seguro (ver 
explicação) 

Quase 
nunca 

Rarament
e  

Algum
as 
vezes 

Com muita 
frequência 

Sempre 

 

Tipo de 
comporta
mento 

20 Aparento estar com pressa Quase 
sempre 

Com 
relativa 
frequência 

Algum
as 
vezes 

Raramente  Quase nunca 

21 Sinto-me com raiva e hostil Quase 
sempre 

Com 
relativa 
frequência 

Algum
as 
vezes 

Raramente  Quase nunca 

 

 

 

Introspecç
ão 

22 Penso de forma positiva e 
otimista 

Quase 
nunca 

Rarament
e  

Algum
as 
vezes 

Com muita 
frequência 

Quase sempre 

23 Sinto-me tenso e desapontado Quase 
sempre 

Com 
relativa 
frequência 

Algum
as 
vezes 

Raramente  Quase nunca 

24 Sinto-me triste e deprimido Quase 
sempre 

Com 
relativa 
frequência 

Algum
as 
vezes 

Raramente  Quase nunca 

Trabalho 25 Estou satisfeito com meu trabalho 
ou função 

Quase 
nunca 

Rarament
e  

Algum
as 
vezes 

Com muita 
frequência 

Quase sempre 

 

*Explicação: Dieta balanceada – é aquela que a pessoa (4 anos e mais) come grãos e cereais 
integrais e produtos enriquecidos (5-12 porções), vegetais verde-escuros e alaranjados (5-10 
porções), derivados do leite com baixo teor de gordura (2-4 copos), carnes magras, aves e peixes, 
assim como ervilhas, feijão e lentilha (2-3 porções), outros alimentos (ricos em gorduras e calorias, 
usados com moderação, 2-3 porções). Obs.: para a maioria das pessoas a quantidade ideal é ficar no 
número intermediário.  

Fonte: RODRIGUEZ ANEZ, Ciro Romélio; REIS, Rodrigo Siqueira; PETROSKI, Edio Luiz. Versão 
brasileira do questionário "estilo de vida fantástico": tradução e validação para adultos jovens. Arq. 
Bras. Cardiol.   São Paulo ,  v. 91, n. 2, p. 102-109,  ago. 2008 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2008001400006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 Nov.  2016.   
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ANEXO C – Autorização da Pesquisa PSF/UNASP 
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ANEXO D - Autorização CEP/UNASP  
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ANEXO E - Autorização CEP/SMS 
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