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EPÍGRAFE 
 

 

“A indiferença com que os livros de saúde têm sido 

tratados por muitos é uma ofensa a Deus. Separar a obra 

de saúde do grande corpo da obra não faz parte de Seus 

planos. A verdade presente repousa na obra da reforma 

de saúde tanto quanto nos outros aspectos do evangelho. 

Nenhum ramo, quando separado dos outros, pode ser um 

todo perfeito. 

O evangelho da saúde tem hábeis defensores, mas sua 

tarefa tem sido dificultada porque muitos pastores, 

presidentes de Campo e outros em posições de 

influência, não têm dado à questão da reforma de saúde a 

atenção que lhe é devida. Eles não têm reconhecido 
nela seu papel como o braço direito da missão. 
Enquanto pouquíssima consideração tem sido mostrada a 

esse departamento por muitos irmãos, e por alguns 

pastores, o Senhor tem mostrado Sua consideração por 

ela dando-lhe abundante prosperidade. 

Quando devidamente conduzida, a obra de saúde é uma 

cunha de penetração, abrindo caminho para que outras 

verdades alcancem o coração. Quando a mensagem do 

terceiro anjo for recebida em sua plenitude, a reforma de 

saúde terá o seu lugar nos concílios dos Campos, no 

trabalho da igreja, no lar, à mesa e em todos os arranjos 

do lar. Então o braço direito terá utilidade e protegerá 
o corpo” (WHITE, 2004, p. 327). 
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RESUMO 

 

 

Introdução: A Constituição brasileira assegura a todos a prestação de assistência 
espiritual ou religiosa no Sistema Único de Saúde (SUS). Infelizmente, na área da 
saúde não se conseguiu efetivar o atendimento a pessoa de modo integral, ou seja, 
de maneira que o paciente seja atendido em um formato biopsicossocial onde se 
leve em conta a espiritualidade e a religiosidade da pessoa como agente favorável 
em seu estilo de vida saudável. Objetivo: Analisar associação entre religiosidade e 
o estilo de vida dos profissionais de saúde de um Núcleo de Atenção à Saúde da 
Família (NASF). Método: Pesquisa descritiva e exploratória, do tipo corte 
transversal, com abordagem quantitativa. Numa amostra de conveniência, os 29 
profissionais do NASF foram inquiridos e os dados coletados por meio dos seguintes 
instrumentos: a) Formulário com dados sociodemográficos; b) Questionário validado 
do Índice de Religiosidade Duke-Durel e c) Questionário do Estilo de Vida 
“Fantástico”. Foi realizada análise estatística descritiva dos dados coletados, 
considerando as variáveis: idade, sexo, raça, escolaridade, religião e estilo de vida. 
Resultados: No assinalamento dos 29 profissionais participantes da pesquisa do 
Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) constatou-se que a maioria era do 
sexo feminino (69%, n= 20) e que 76% (n=22) declararam professarem a fé 
adventista do sétimo dia, e que 86% (n=25) são praticantes da religião, com 
predominância dos fisioterapeutas em 34% (n=10), psicólogos 17% (n=5), terapeuta 
ocupacional 14% (n=4), nutricionistas 10% (n=3) e outros 25% (n=7). Os 
participantes possuem bom envolvimento religioso e o estilo de vida é “muito bom”, 
porém, são deficientes na dimensão “atividades físicas” com média abaixo do 
normal. Conclusão: Os profissionais que atuam num NASF da Zona Sul de São 
Paulo foram caracterizados, na sua grande maioria por mulheres, de confissão 
religiosa adventista do sétimo dia, praticantes de sua religião e 59% declararam ter 
recebido enfoque de espiritualidade e religiosidade em sua formação acadêmica. 
São pessoas envolvidas em seus cultos religiosos, pois praticam sua religião e a 
consideraram de grande relevância em sua vida diária, pessoal e profissional. 
Quanto ao estilo de vida, obteve-se uma classificação “muito boa”, todavia, esses 
profissionais se mostraram deficitários quanto à dimensão “atividades físicas”. Não 
foram encontradas associações estatisticamente significantes entre religiosidade e 
estilo de vida, com exceção da variável RO e “ser ou não praticante” da religião, 
significando que aqueles que frequentavam mais aos cultos religiosos também eram 
aqueles que se diziam “praticantes” de sua religião ou fé. 

 

Palavras-chave: Religiosidade. Espiritualidade. Estilo de Vida. Promoção da Saúde. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: The Brazilian Constitution guarantees everyone the provision of 
spiritual or religious care in the Unified Health System (SUS). Unfortunately, in 
healthcare it is unable to make effective the persons's wholistic care, so the patient 
should be treated in a biopsychosocial format where it would take into account also 
the spirituality and religiosity of the person as favorable agent on getting a healthier 
lifestyle. Objective: To analyze the association between religiosity and the lifestyle of 
health professionals from a Care Center for Family Health (NASF). Methods: 
descriptive and exploratory, cross-sectional study with a quantitative approach. In a 
convenience sample, the 29 NASF professionals were surveyed and the data 
collected through the following instruments: a) demographic data form; b) a valid 
questionnaire of Religiosity Duke-Durel Index c) a valid questionnaire Lifestyle 
"Fantastic". Descriptive statistical analysis of the collected data was performed, 
considering the variables: age, sex, race, education, religion and lifestyle. Results: In 
the analysis of 29 professional participants from the Care Center for Family Health 
(NASF), it was found that the majority were female (69%, n = 20) and 76% (n = 22) 
reported to profess the Seventh Day Adventist faith, and that 86% (n = 25) are 
practitioners of their religion, especially the physiotherapists in 34% (n = 10), 
psychologists 17% (n = 5), occupational therapist 14% (n = 4) nutritionists 10% (n = 
3) and another 25% (n = 7). Participants have good religious involvement and 
lifestyle was "very good", however, they are deficient in the dimension "physical 
activity" with an average below normal. Conclusion: Professionals working in NASF 
in the South Zone of São Paulo were characterized mostly by women, Seventh Day 
Adventist religious, practitioners of their religion and 59% had received spiritual 
approach and religiosity in their training academic. People are involved in their 
religious services, they practice their religion and considered it of great importance in 
their daily, personal and professional lives. As for lifestyle, it was obtained a rating of 
"very good", however, these professionals have proved deficiency in the dimension 
"physical activity". Statistically significant associations between religiosity and lifestyle 
were not found, except for the variable organizational religiosity and "to be or not 
practicing" religion, meaning that those who attended more religious services were 
also those who said they were "doers" of their religion or faith. 
 
Keywords: Religiosity. Spirituality. Lifestyle. Health Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em inquéritos publicados no Brasil, foram encontradas investigações que 

evidenciam a importância da relação entre saúde e espiritualidade/religiosidade. Nos 

últimos anos, na sociedade brasileira, estudos apontam de forma bem evidente que 

a questão da espiritualidade/religiosidade é algo bastante significativo e relevante, 

tanto que está presente em publicações recentes, e em especial, destaca-se a 

importância destas áreas na saúde mental e física (MILLER et al., 2014; SILVA et 

al., 2015; ABDALA et al., 2015; CRES et al., 2015 ). 

Os efeitos dessas pesquisas apontam que os brasileiros, de maneira geral, 

encontram apoio na espiritualidade/religiosidade para enfrentamento de situações 

estressantes (NAHAS, BARROS, FRANCALACCI, 2012; SANTOS et al., 2013; 

SILVA, PENHA, SILVA, 2012). 

Diante desta realidade inquestionável, também apontada pelo IBGE, pode-se 

concluir que o ser humano deseja ser livre e viver bem sua vida. Ser livre é ter 

autonomia e, segundo Costa e Silva (2014, p. 1) e Fleck (2000, p. 34), “autonomia é 

a capacidade de decidir por si mesmo [...] é ter autocontrole, tomar suas próprias 

decisões, ou seja, é a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da 

cultura e sistemas de valores nos quais ele vive”. As tomadas de decisões envolvem 

tanto a autonomia psicológica como também a física. 

Diante dessa liberdade e desejo de viver, as pessoas têm procurado viver 

bem a vida, e da melhor maneira possível, pois desejam conseguir o que se 

anuncia: “Em nosso pais, a expectativa de vida encontra-se em crescimento, onde o 

envelhecimento ativo aumenta a expectativa de uma vida saudável e de qualidade” 

(MIRANDA, BANHATO, 2008, p. 69, 72), onde não existam incapacidades físicas e 

nem a necessidade de cuidados especiais (OPAS, 2005, p. 14;22). 

Além disso, para minimizar os malefícios das incapacidades, é preciso 

conhecer o estilo de vida das pessoas, pois só assim é possível subsidiar políticas 

públicas e programas direcionados para a promoção da saúde. O Estilo de vida 

influencia grandemente no perfil das doenças crônicas no Brasil e no mundo (LEITE, 

SANTOS, 2011). 
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Quando do surgimento da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1946), os 

países membros votaram a redação do que se definiu como base de atuação e 

intenção da entidade, dentro de um contexto mundial, sobre a questão de se viver 

bem, viver mais, viver com saúde e qualidade de vida.  

A redação feita ficou conhecida como a Constituição da OMS em que se 

explicitou a preocupação do órgão sobre a atenção à saúde, em relação a todas as 

populações existentes no mundo, da seguinte maneira: “A saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade” (OMS, 1946). 

Na primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, realizada 

em novembro de 1986, em Ottawa, Canadá, redefiniu-se nova carta de intenções 

sobre as políticas de saúde, com o mesmo propósito de se atingir abrangência 

mundial, a qual ficou conhecida como “WHO 1986”. E assim, nessa conferência, 

redefiniu-se o conceito de saúde da seguinte maneira, a saber: “A saúde deve ser 

vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver” (OTTAWA, 1986). 

A declaração escrita “As Metas da Saúde Para Todos” de 1986 teve como 

base a redação de documento similar feito em 1978, na conferência de Alma-Ata, e 

que serviu de base, aqui no Brasil, para a definição e o estabelecimento de votações 

e leis na área da saúde, sendo que essas leis estão inseridas na Constituição do 

Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988 (BRASIL, 2012). 

A lei constitucional brasileira determina, em seu capítulo 1º, sobre os Direitos 

e Deveres Individuais e Coletivos, o seguinte: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, [...] nos seguintes termos: VI - é 
inviolável a liberdade de consciência e de crença, [...] VII - é assegurada, 
nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa [...] VIII - 
ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. A saúde é 
direito de todos e dever do Estado (Título VIII - da ordem social em sua II 
seção da saúde, o art. 196) (BRASIL, 2012). 

 

Então, em vista do que determina a Constituição, todos os que são ou serão 

atendidos nos postos e unidades hospitalares do território nacional têm o direito de 

receber atendimento de forma total e integral, ou seja, deve-se levar em conta todos 

os aspectos no atendimento dos indivíduos, tanto biológico, psicológico, social, 

emocional, mental, intelectual, bem como quanto à espiritualidade e religiosidade, 



16 
 

pois é um direito assegurado aos que fazem uso dos estabelecimentos e do pessoal 

que trabalha na Saúde Pública do Brasil. 

O interessante é verificar que, desde a promulgação da Constituição, a 

sociedade brasileira tem aguardado que o Ministério da Saúde formalize e divulgue 

leis e manuais que visem estabelecer os procedimentos mais adequados quanto aos 

que dão acolhimento e atendimento, favorecendo assim todos aqueles que fazem 

uso da saúde no Brasil, para que de maneira integralizada todos sejam 

contemplados com o desejo constitucional. 

Com o passar dos anos, as leis constitucionais passaram a ser determinantes 

em toda estrutura da saúde nacional, pois, elas passaram a ser uma filosofia da 

Política Nacional de Saúde, a qual, ainda tem como propósito fundamental, 

proporcionar “Saúde Para Todos”, conforme desejo explicitado pela OMS (1978). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) sintetiza e expressa as conquistas até hoje 

alcançadas na promoção da saúde do Brasil, tanto que como norteamento 

fundamental as diretrizes do SUS se definem assim: 

 
• UNIVERSALIDADE – É a garantia de atenção à saúde por parte do 

sistema, a todo e qualquer cidadão.  
• EQUIDADE – É assegurar ações e serviços de todos os níveis de 

acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão 
onde morar, sem privilégios e sem barreiras.  

• INTEGRALIDADE - É o reconhecimento na prática dos serviços de 
que: cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma 
comunidade; as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 
formam também um todo indivisível e não podem ser 
compartimentalizadas; as unidades prestadoras de serviço, com seus 
diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível 
configurando um sistema capaz de prestar assistência integral.  

Enfim:  
O homem é um ser integral, biopsicossocial, e deverá ser atendido com esta 
visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a 
promover, proteger e recuperar sua saúde (BRASIL, 1990 p. 4-5). 

 

 

Infelizmente, a realidade, ainda hoje, é a de não se conseguir ver, no SUS, 

ações de atendimento integral, que possam preconizar “o processo de humanizar ou 

que apresente a simples atitude de se disponibilizar para ouvir e contar, trocar 

experiências e comparar seu processo de história com o outro” (GOULART; CHIARI, 

2010, p. 266), seja de maneira plena ou de forma prática, quer seja no acolhimento 

ou no atendimento clínico, principalmente, quando se sabe que a premissa 
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fundamental do SUS é o total bem-estar dos usuários e profissionais desse sistema 

de saúde pública. 

Perante essa significativa lacuna, o autor deste estudo atreve-se a apresentar 

a seguinte problemática: será que existe alguma relação entre religiosidade e o 

estilo de vida de profissionais que trabalham num Núcleo de Atenção à Saúde da 

Família na Zona Sul de São Paulo?  

 

 

1.1 SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 

 

 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) refere-se sobre saúde e 

estilo de vida como sendo algo vital a ser observado para toda e qualquer pessoa, 

principalmente por saber que as doenças crônicas figuram como principal causa de 

mortalidade e incapacidade no mundo ─ responsável por 59% dos 56,5 milhões de 

óbitos anuais (OMS, 2003, p. 7). E essa noção tem que ver com qualquer pessoa 

que viva ou que venha a viver nesse planeta. 

Na questão do Estilo de Vida, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(BRASIL, 2009, p,30) publicou, em 2009, o Manual Técnico da Promoção da Saúde 

e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar, que diz que o primeiro 

fator de proteção é o seguinte: alimentação saudável, atividades físicas e saúde. 

Portanto, lê-se:  

 

A abordagem relacionada à adoção de uma alimentação saudável e à 
prática de atividade física torna-se imprescindível, tendo em vista que as 
evidências científicas demonstram que fatores ligados à alimentação estão 
envolvidos com o desenvolvimento de diversas doenças (BRASIL, 2009, p. 
30). 

 

 

A Agência Nacional da Saúde Suplementar (BRASIL, 2013, p. 39) em uma 

publicação bem recente, sob o título: "Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e 

Doenças na Saúde Suplementar Brasileira: Resultados do Laboratório de Inovação", 

colocou o que se lê a seguir:  
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Por meio da Resolução Normativa n. 264 de 19 de agosto de 2011, foram 
definidos os conceitos, escopos e modelagens dos programas para 
Promoção da Saúde. O conceito de Promoção da Saúde e Prevenção de 
Riscos e Doenças (envolve) capacitação dos indivíduos [...] para 
modificarem os determinantes de saúde em benefício da própria qualidade 
de vida. Nesse escopo, os programas constituem um conjunto orientado de 
estratégias e ações programáticas integradas que objetivam a promoção da 
saúde; [...] a redução dos anos perdidos por incapacidade e o aumento da 
qualidade de vida dos indivíduos e populações (BRASIL, 2013, p. 39).  

 

 

Com os atuais resultados apresentados pelo IBGE na área da saúde pública 

do Brasil, verifica-se que graças a uma maior adesão à política pública de saúde, é 

possível perceber o aumento da expectativa de vida do brasileiro, ou seja, ocorreu 

uma melhora significativa na saúde e no estilo de vida, possibilitando, assim, uma 

maior longevidade. 

Na figura 1, a seguir, que tem como fonte o IBGE, procura-se diferenciar o 

crescimento da expectativa de vida do brasileiro. Apresenta-se a esperança de vida 

do brasileiro ao nascer, desde 1980 até o ano de 2002. Essa Tábua Completa de 

Mortalidade de 2002 mostra que a esperança de vida ao nascer do brasileiro já 

aumentou 8,5 anos desde 1980, quando era de 62,5 anos. As mulheres vivem em 

média 74,9 anos, enquanto os homens chegam aos 67,3. 

 
Figura 1 - Esperança de Vida ao Nascer: Brasil 1980/2002 

 

 
 
Fonte: IBGE (2014). 
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Observa-se que houve uma boa melhora ou aumento na esperança de vida 

dos brasileiros nesses 22 anos que compõem esse período da pesquisa. Contudo, 

os dados mais recentes do IBGE apresentam uma correlação bastante interessante, 

pois exprimem que tanto os homens quanto as mulheres têm, na atualidade, a 

mesma expectativa de vida. 

 

A expectativa de vida dos homens e mulheres que nascem no Brasil subiu 
de 74,6 anos em 2012 para de 74,9 anos (74 anos, 10 meses e 24 dias) em 
2013. (IBGE, 2014)  

 

Isso só foi possível graças à atuação dos profissionais da saúde que não só 

atenderam as pessoas, mas atuaram na orientação da população para que ela 

pudesse atingir um estilo de vida saudável (ARAÚJO D., ARAÚJO C., 2000, p. 197). 

Em vista disso, o pesquisador deseja analisar se existe associação entre 

religiosidade e estilo de vida desses profissionais que atuam num Núcleo de 

Atenção à Saúde da Família na Zona Sul de São Paulo.  

 

 

1.2 PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

 

Hodiernamente, infelizmente, “para muita gente, ciência e religião estão em 

guerra” (PESSINI, 2007, p. 190), só que para outra pessoas “Religiosidade e 

Espiritualidade (R/E) têm se tornado um tema de crescente interesse 

(particularmente) entre clínicos e pesquisadores na área de saúde” (ALMEIDA, 

STROPPA, 2012, p. 34),  pois existem muitas pesquisas e artigos acadêmicos que 

apresentam, de modo inequívoco, que há, sim, relação entre 

espiritualidade/religiosidade e estilo de vida saudável (PANZINI et al., 2007, p. 105; 

PANZINI; BANDEIRA, 2007, p. 130; SILVA et al., 2012, p. 679), bem como em 

outros vários campos da saúde, em que é possível constatar: benefícios na 

diminuição da morbimortalidade, na atividade imunológica, na saúde mental, nas 

doenças cardiovasculares e na diminuição da mortalidade por câncer (GUIMARÃES; 

AVEZUM, 2007, p. 88). 
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Como as áreas estudadas ou pesquisadas são diversas, serão mencionados 

alguns nomes de estudiosos e pesquisadores que realizaram sua contribuição para 

visualizar esta inter-relação da espiritualidade/religiosidade e estilo de vida na área 

da saúde, como, por exemplo, Boyer (2004, p.1) que declara existir “descobertas 

recentes em psicologia, antropologia, neurociência (que) oferecem uma abordagem 

mais empírica, com foco na máquina mental ativado em adquirir e representar 

conceitos religiosos”. 

É interessante mencionar que, na busca feita por Miller et. al. (2013, p. 1), 

eles apresentam uma pesquisa retrospectiva longitudinal com 103 adultos (entre 18-

54 anos) que estavam, na descendência, da segunda ou terceira geração de 

deprimidos (alto risco familiar) ou não deprimido (baixo risco familiar), e a conclusão 

apresentada por eles é que 90% dos participantes foram beneficiados quando 

relatavam que a religião ou a espiritualidade era muito importante para eles. 

Por isso é também verificável que na ciência moderna existam estudos que 

falem das barreiras que necessitam ser superadas, pelos homens e mulheres que 

atuam na área da saúde, quanto à espiritualidade e à religiosidade. Essas barreiras 

foram apontadas em pesquisa realizada com professores e estudantes de 

enfermagem, que disseram: 
 

As principais barreiras apontadas [...] foram: medo de impor suas crenças 
(46,6%); falta de tempo (23,0%); medo de ofender os pacientes (18,9%); 
falta de conhecimento (14,9%); desconforto com o tema (14,2%); falta de 
treinamento (10,1%); outros motivos (9,5%); "não faz parte do meu trabalho" 
(4,7%); medo de que os colegas não aprovem (3,4%) e conhecimento sobre 
religião não é relevante (2,7%). [...] Na prática clínica a grande maioria 
acreditava que a espiritualidade influencia a saúde de seus pacientes e a 
maioria relatou que sentia vontade de fazer essa abordagem, mas não se 
considerava preparado para detectar uma necessidade espiritual nem tão 
pouco assisti-la. As principais barreiras ao abordar o assunto foram: medo 
de impor as próprias crenças, falta de tempo e medo de ofenderem os 
pacientes (TOMASSO, BELTRAME, LUCCHETTI, 2011, p. 1). 

 

 

Com os conhecimentos adquiridos e relatados por Benko e Silva (1996), pode-

se entender que a assistência espiritual deve ter um momento formal de ensino, 

quando se faz necessário o cuidado para não se pregar a própria opinião sobre o 

tema, mas direcionar os estudantes para seu próprio entendimento e experiência 

pessoal mediante um paradigma de saúde espiritual. Uma abordagem imparcial 
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respeita e reconhece a diversidade cultural do estudante e a existência de uma 

estrutura de crença espiritual. E assim, não se firmando somente na ideia de que 

espiritualidade seja algo incognoscível. 

Consequentemente, a inclusão da espiritualidade na concepção de saúde, 

unida às dimensões biológica, psicológica e social e confirma que a espiritualidade 

pode fazer uma importante contribuição para a promoção da saúde e prevenção da 

doença (MARQUES, 2003). Tanto isso é real que os estudiosos Espíndula et al. 

(2010, p. 1) asseveram que “a contribuição da pesquisa realizada por eles foi a de 

promover a saúde mental e sugerir aos futuros profissionais exercitarem as suas 

atividades espirituais, o que poderia influenciar, psicodinamicamente, sentimentos 

positivos como a autoestima, os aspectos psicossociais e espirituais”. 

Outro fator preponderante é apresentado por Gobatto e Araújo (2013) que 

apresentaram estudo cujo resultado obtido foi que 52,7% dos profissionais da saúde 

pesquisados presumiam que suas crenças poderiam influenciar a interação com 

colegas e pacientes. E isso mostra a grandeza que este estudo pode promover, 

junto ao profissional de saúde, uma interação prática e pragmática com os 

atendidos, a qual visa o bem-estar quanto à prática de um viver saudável e feliz. 

Pode-se também mencionar que há estudos que enfatizam que o “todo” de 

uma pessoa inclui também a espiritualidade, ou seja, a espiritualidade envolve 

sentimentos, significados e propósitos para a existência do homem ao longo do seu 

trajeto de vida. Pode-se referir que a espiritualidade é uma dimensão importante tal 

como a dimensão biológica, intelectual, emocional e social, que conjuntamente 

marcam e diferenciam a singularidade e pessoalidade (PINTO; RIBEIRO, 2010). 

Em um trabalho que leva o Título: A Influência da Espiritualidade na Prática 

Clínica em Saúde Mental: Uma revisão sistemática, as pesquisadoras Leite e 

Seminotti (2013, p. 191) escrevem:  

 

Esta contribui para o bem-estar físico e psicológico tornando-se uma 
ferramenta para promoção da saúde, sobretudo mental e atuando como 
fator protetor contra o desenvolvimento de doenças físicas e psíquicas. 
Diante dessa proposição vários estudos afirmam a importância de investigar 
a influência da espiritualidade na saúde física e mental e o impacto desta 
diante da prática clínica (VOLCAN et al, 2003; GUIMARÃES; AVEZUM, 
2007).  
 

Portanto, verifica-se de forma clara, a existência da problemática proposta e 

assim pode-se entender e dizer que: 
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Atualmente, a tendência das pesquisas não é mais em investigar se há 
relações entre R/E e saúde, mas em identificar os mecanismos desta 
relação e como aplicar estes conhecimentos na prática clínica (ALMEIDA, 
STROPPA, 2012, p. 34). 

 

Diante desta problemática atual e clara omissão da visão espiritual na rede da 

saúde pública, esta pesquisa tem como problema primordial saber: existe 

associação entre religiosidade e estilo de vida de profissionais de um Núcleo de 

Atenção à Saúde da Família (NASF) do PSF/UNASP, localizado na zona sul de São 

Paulo? 

 

 

1.3 HIPÓTESE  

 

 

Existe relação entre espiritualidade, religiosidade e estilo de vida dos 

profissionais de saúde do NASF (PSF/UNASP), uma vez que quanto mais 

envolvidos com a espiritualidade e a religiosidade, melhor se apresenta o estilo de 

vida desses profissionais. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

• Analisar associação entre religiosidade e estilo de vida de profissionais 

de um Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) num bairro da 

Zona Sul da cidade de São Paulo. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Descrever o perfil de religiosidade desses profissionais de saúde que 

atuam num NASF. 

• Identificar o perfil do estilo de vida desses profissionais. 

• Investigar associação entre religiosidade e estilo de vida desses 

participantes. 
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3 JUSTIFICATIVAS 

 

 

3.1 RELEVÂNCIA PESSOAL DO TEMA   

 

 

Tenho por formação acadêmica o bacharelado em TEOLOGIA, portanto, a 

espiritualidade e a religiosidade já detinham minha atenção, pois, esta área do 

relacionamento humano, entendi ser algo que deveria nortear minha existência 

como pessoa, bem como ser a razão de minha atuação profissional. 

Em 1987 me formei em bacharel em Teologia e na atualidade continuo 

atuando de forma integral no acolhimento, no cuidado, no desenvolvimento e na 

prática da espiritualidade e da religiosidade em pessoas e comunidades onde tenho 

atuado exercendo minha função e profissão. 

Nesta aplicação diária de meus conhecimentos, sejam eles de forma teórica 

ou empírica, constatei que a saúde e o estilo de vida que um indivíduo leva ao longo 

de anos ou durante sua vida, influenciam sua qualidade de vida, seja no decorrer da 

mesma ou quando no ocaso de sua existência. 

Em sua pesquisa para demonstrar a correlação entre prática religiosa e 

redução da mortalidade por causa cardiovascular, pesquisadores chegaram à 

conclusão que a espiritualidade/religiosidade tem um papel importante na mudança 

de hábito de vida (GUIMARÃES, AVEZUM, 2007). 

Mais um fator importante sobre espiritualidade/religiosidade e estilo de vida é 

também apresentado por Araújo (2004, p. 93) que declarou: “o exercício da 

meditação e a mudança no hábito alimentar são fatores primordiais desse novo 

estilo de vida”, e esse é um fato facilmente comprovado na atualidade, é só 

observamos a maneira mais longeva que está ocorrendo com alguns brasileiros. 

Em uma revisão de literatura, feita por Moreira-Almeida, Lotufo Neto, Koenig 

(2006, p. 242), pode-se destacar que maiores níveis de envolvimento religioso estão 

associados positivamente a indicadores de bem-estar psicológico (satisfação com a 

vida, felicidade, afeto positivo e o moral mais elevado) e a menos depressão, 

pensamentos e comportamentos suicidas, uso/abuso de álcool/drogas. 
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Portanto, a espiritualidade não só melhora a prática da vida diária como 

também pode proteger a pessoa, ou seja, a religiosidade e a espiritualidade vêm 

sendo claramente identificadas como fatores protetores ao consumo de drogas em 

diversos níveis. Com isso as pessoas encontram um norteamento para sua 

existência e, ao afastarem-se desses malefícios que infestam nossa sociedade, eles 

têm uma vida mais saudável e assim, atingem uma longevidade maior, 

consequentemente, com uma qualidade muito superior àqueles que não se 

preservaram quanto às facilidades negativas existentes em nosso meio social 

(SANCHEZ, NAPPO, 2007, p.73,). 

A pesquisa feita por Peres et al. (2007, p.136) relata que as crenças e 

práticas religiosas/espirituais constituem uma parte importante da cultura e dos 

princípios utilizados para dar forma a julgamentos e ao processamento de 

informações como algo que é muito importante, e eles concluem que é o 

conhecimento e a valorização de tais sistemas de crenças que colaboram com a 

adesão do indivíduo à psicoterapia e promovem melhores resultados. 

Outrossim é de grande valia a conclusão que os pesquisadores chegaram, 

pois, eles afirmam que: 

 

[...] a religiosidade e a espiritualidade sempre foram consideradas 
importantes aliadas das pessoas que sofrem e/ou estão doentes. [...] é por 
isso que tem recebido atenção especial (na atualidade) frente aos fatores 
psicossociais que podem influenciar os resultados da saúde física bem 
como da saúde pública. [...] Alguns idosos encontram forças ao 
expressarem a sua fé religiosa e isto pode explicar o porquê de eles não se 
deprimirem e serem capazes de manter a esperança, enfrentando 
eficazmente doenças como o câncer (TEIXEIRA E LEFÈVRE. 2008, p. 
1248).  

 

 

3.2 RELEVÂNCIA SOCIAL 

 

 

De modo hodierno, a sociedade onde vivemos tem a necessidade de 

compreender a real atuação da espiritualidade, religiosidade e do estilo de vida no 

comportamento de cada pessoa, principalmente quando isso possibilita uma 

sobrevida maior e com uma melhora significativa na qualidade de vida do indivíduo. 
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Quando o ser humano compreende ou lhe é dado a oportunidade para que 

ele possa se empoderar sobre a existência desse novo sentido de vida, suas ações 

diárias atuam de forma relevante, não só para este indivíduo, mas, podem também 

servir ou influenciar positivamente, a família, o bairro, o município, o estado e a 

nação onde ele vive (AQUINO et al., 2013). 

Segundo levantamento divulgado pelo IBGE (2010), a população brasileira se 

apresentou coesa quanto à questão da religião que cada pessoa segue, bem como 

sobre o sentimento de espiritualidade que as pessoas têm ou praticam.  

Os dados pesquisados pelo IBGE apresentaram que 91,96% da população 

brasileira se declaram religiosa ou que se manifestou possuir o seu próprio senso de 

espiritualidade, e que tão somente 8,04% da população brasileira se manifestaram 

sem religião ou sem um senso de espiritualidade.  

A tabela 1 a seguir apresenta, em termos quantitativos, nossa real situação ou 

a realidade sobre as religiões ou a religiosidade declarada pelo povo brasileiro 

(SOMAIN, 2012). 

Tabela 1 - Porcentagem das religiões no Brasil, 2010 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Somain (2012). 
 

Essa informação apresentada, se utilizada com intencionalidade, ou seja: 

como noção básica patenteia significativo contingente de pessoas que se declaram 

professar uma fé, por consequência, torna-se imperativo compreender que, na área 

da saúde, esse assunto se impõe de forma intensamente relevante devido ao 

grande número de pessoas que se pronunciam desenvolver sua espiritualidade ou 

ações religiosas. Em vista desse relevante fato social, compreende-se que, cedo ou 

Religiões no Brasil (2010) 

        RELIGIÕES                                                             PORCENTAGEM (%) 

Católica Apostólica Romano                                                        64,63 (%) 

Evangélicas/Protestantes                                                             22,16 (%) 

Espiritismo                                                                                     2,02 (%) 

Outras Religiões                                                                             3,15 (%) 

Sem Religião                                                                                  8,04 (%) 

                                                                            Valor Total = 100,00 (%) 
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tarde, esse grande número de pessoas passará por um atendimento, quer 

ambulatorial, clínico ou hospitalar. 

Entende-se ser possível e de forma intencional, usar o que assinala a 

sociedade brasileira abalizada pela lei constitucional, como fator favorável no 

atendimento à saúde, certamente, propiciaremos e colheremos resultados sociais a 

médio e a longo prazo, muito melhores, não só na área da saúde, como também na 

família, bairro, ou seja, onde cada pessoa vive. 

Por esse motivo acreditou-se ser totalmente concernente e relevante essa 

questão da espiritualidade/religiosidade e estilo de vida, pois, quando os que atuam 

na área da saúde estiverem plenamente empoderados deste conhecimento, este 

saber, quando aplicados na prática diária, acabará favorecendo para que o paciente 

manifeste resiliência em relação à situação na qual se encontra, e, assim, ele ou ela 

pode tornar-se mais receptivo ou favorável ao tratamento, devido à ocorrência de 

uma empatia, a qual será propiciada pela questão da espiritualidade/religiosidade e 

estilo de vida, sem preconceitos ou barreiras. 

Pesquisas concluem que muitas pessoas atribuem a Deus o aparecimento ou 

a resolução dos problemas de saúde que as acometem e assim elas recorrem 

frequentemente a Ele como recurso cognitivo, emocional ou comportamental para 

enfrentar a situação (PAIVA, 2007; FARIA, SEIDL, 2005, p.381).  

Estudiosos nomeiam esta postura como coping a qual é definida por 

(PANZINI, BANDEIRA, 2007, p.128) como: “o conjunto de estratégias, cognitivas e 

comportamentais, utilizadas pelos indivíduos com o objetivo de manejar situações 

estressantes”. 

Portanto, é justamente nessa direção da espiritualidade e religiosidade que o 

indivíduo usa de “estratégias cognitivas ou comportamentais para lidar com eventos 

estressores” e a isso se dá o nome de “enfrentamento religioso” (FARIA, SEIDL, 

2006, p. 155).  

O curso Mestrado Profissional em Promoção da Saúde do UNASP apresenta 

de forma objetiva uma linha de formação e pesquisa que procura direcionar e 

empoderar aos alunos que frequentam a classe de ensino, quanto à qualidade e ao 

estilo de vida na promoção da saúde. 

Diante do que se propõem, o curso do Mestrado Profissional em Promoção da 

Saúde, entende-se estar plenamente em harmonia com sua linha de pesquisa, que 
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além de atuar na promoção da política da saúde, atividade laboral, física, no setor de 

alimentação e nutrição, ou em grupos populacionais específicos, também atua na 

promoção da saúde na família destacando-se: Saúde Mental e Espiritual, e na 

educação para saúde. 

Esta pesquisa foi realizada dentro da linha abordada e orientada pelo curso 

de mestrado profissional, onde procurou-se encontrar e reunir, por meio de algum 

vínculo, informações no objetivo de descrever um perfil para descobrir a existência 

ou não de associação entre religiosidade e estilo de vida dos profissionais de um 

NASF da zona sul da cidade de São Paulo. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Este estudo exploratório de corte transversal, de abordagem quantitativa, 

pertence ao estudo do grupo de pesquisa Religiosidade/Espiritualidade na 

Integralidade da Saúde (REIS) (Figura 2). Dias (1999) afirma que: 

 

A pesquisa quantitativa normalmente se mostra apropriada quando existe a 
possibilidade de medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de 
amostras de uma população. Esse tipo de pesquisa usa medidas numéricas 
para testar constructos científicos e hipóteses, ou busca padrões numéricos 
relacionados a conceitos cotidianos (DIAS. 1999, p. 01) . 

 

 
Figura 2 - Diagrama do desenho completo do estudo sobre “Percepção dos profissionais de 

saúde do PSF quanto à assistência espiritual aos usuários”. 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor junto com o Grupo Reis. 
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4.2 POPULAÇÃO/AMOSTRAGEM 

 

 

Foram convidados 45 membros que atuam profissionalmente nas equipes que 

atendem ao NASF (PSF/UNASP), sendo que o alvo populacional foi composto pelos 

médicos, psicólogos, ginecologistas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 

A adesão ao estudo contou com a participação de 29 pessoas e foi de 

maneira espontânea que se franqueou a oportunidade para todos que desejassem 

participar e pudessem fazê-lo de forma voluntária e livre, tornando-se assim, uma 

amostragem do tipo não probabilístico ou simplesmente de conveniência.  

A participação foi voluntária e livre, sendo assegurado o direito à desistência 

por parte do participante, a qualquer momento que ele ou ela assim achassem 

conveniente. 

 

 

4.3 MÉTODOS 

 

 

A quantificação da espiritualidade/religiosidade e estilo de vida desta pesquisa 

pretende mostrar uma unanimidade que se acredita ser possível atingir nesse tema, 

entretanto, não há por pressuposto alcançar uma uniformidade das ações sobre a 

espiritualidade/religiosidade e estilo de vida daqueles que atuam na área da saúde, 

portanto, não é generalizável. 

 

 

4.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 

A aplicação de um questionário semiestruturado foi utilizado para se fazer a 

coleta dos dados sociodemográficos dos profissionais, tais como: profissão, idade, 

sexo, raça, grau de escolaridade, religião professada (se a desenvolve ou não), em 

que escola se formou, há quanto tempo é formado; buscou-se saber se o PSF 
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promoveu algum tipo de treinamento nesta área e se já participou de algum evento 

sobre espiritualidade/religiosidade e estilo de vida na atenção à saúde, seja no 

período de formação acadêmica (faculdade) ou no período de atuação profissional, 

ou seja, em seu local de trabalho.  

Como complemento da pesquisa sociodemográfica, foi entregue a cada 

participante, para autopreenchimento, o instrumento validado por Taunay et al. 

(2012, p,131) (ANEXO A), o qual é definido como Índice de Religiosidade DUKE – 

DUREL.  

Esse índice foi desenvolvido por Koenig e Bussing (2010, p.79) e mensura 

três das principais dimensões do desenvolvimento religioso relacionadas a 

desfechos em saúde, a saber: 

(1) Com que frequência você vai a uma igreja, templo ou outro encontro 

religioso? Esta pergunta se refere à religiosidade organizacional (RO) da 

pessoa. 

(2)  Com que frequência você dedica seu tempo a atividades religiosas 

individuais, como preces, rezas, meditações, leitura da Bíblia ou de outros 

textos religiosos? Aqui a pergunta tem que ver com a religiosidade não 

organizacional (RNO) do indivíduo. 

(3) Em minha vida, eu sinto a presença de Deus (ou do Espírito Santo)? 

Representa a Religiosidade Intrínseca 1 (RI.1). 

(4)  As minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda a minha 

maneira de viver? Representa a Religiosidade Intrínseca 2 (RI.2). 

(5)  Eu me esforço muito para viver a minha religião em todos os aspectos da 

vida? Representa a Religiosidade Intrínseca 3 (RI.3). 

 

Concomitantemente, foi entregue também aos participantes o Questionário de 

Estilo de Vida Fantástico, validado no Brasil em 2008 e 2014 (ANEXO B) – 

(RODRIGUEZ-AÑEZ et al.. 2008, p. 103; SILVA, BRITO, AMADO, 2014). 

Esse instrumento se baseia em nove dimensões sobre o estilo de vida 

saudável: 1. Família e Amigos, 2. Atividades Físicas, 3. Nutrição, 4. Cigarro e 

Drogas, 5. Álcool, 6. Sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro, 7. Tipo de 

comportamento, 8. Introspecção e 9. Trabalho. 
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É bastante esclarecedora a apresentação que fazem Rodriguez Añez et al 

(2008, p. 103), na versão brasileira do questionário "estilo de vida fantástico": 

tradução e validação para adultos jovens na página 103-4, onde se lê:   

 

O questionário "Estilo de vida fantástico" é um instrumento genérico que foi 
desenvolvido no Departamento de Medicina Familiar da Universidade 
McMaster, no Canadá, por Wilson e Ciliska em 1984, com a finalidade de 
auxiliar os médicos que trabalham com a prevenção, para que estes 
possam melhor conhecer e medir o estilo de vida dos seus pacientes. [...] O 
questionário cobre um amplo leque de questões que têm uma sutil mas 
poderosa influência na saúde. O levantamento do estilo de vida 
complementa a avaliação da aptidão física relacionada à saúde e permite 
ter uma visão mais completa do indivíduo. A origem da palavra "fantástico" 
vem do acrônimo FANTASTIC que representa as letras dos nomes dos 
nove domínios (na língua inglesa) em que estão distribuídas as 25 questões 
ou itens: 
• F = Family and friends (família e amigos);  
• A = Activity (atividade física);  
• N = Nutrition (nutrição);  
• T = Tobacco & toxics (cigarro e drogas);  
• A = Alcohol (álcool);  
• S = Sleep, seatbelts, stress, safe sex (sono, cinto de segurança, estresse e 
sexo seguro);  
• T = Type of behavior (tipo de comportamento; padrão de comportamento A 
ou B);  
• I = Insight (introspecção);  
• C = Career (trabalho; satisfação com a profissão). 
 
 

O questionário "Estilo de vida fantástico" é um instrumento auto-administrado 

que considera o comportamento dos indivíduos no último mês e cujos resultados 

permitem determinar a associação entre o estilo de vida e a saúde. [...] As questões 

estão dispostas na forma de escala Likert, 23 possuem cinco alternativas de 

resposta e duas são dicotômicas. As alternativas estão dispostas na forma de 

colunas para facilitar a sua codificação, e a alternativa da esquerda é sempre a de 

menor valor ou de menor relação com um estilo de vida saudável. A codificação das 

questões é realizada por pontos, da seguinte maneira: 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. A soma de todos os pontos permite 

chegar a um escore total que classifica os indivíduos em cinco categorias que são: 

"Excelente" (85 a 100 pontos), "Muito bom" (70 a 84 pontos), "Bom" (55 a 69 

pontos), "Regular" (35 a 54 pontos) e "Necessita melhorar" (0 a 34 pontos). É 
desejável que os indivíduos atinjam a classificação "Bom". Quanto menor for o 

escore, maior será a necessidade de mudança. De maneira geral, os resultados 



33 
 

podem ser interpretados da seguinte maneira: "Excelente" indica que o estilo de vida 

proporciona ótima influência para a saúde; "Muito bom" indica que o estilo de vida 

proporciona adequada influência para a saúde; "Bom" aponta que o estilo de vida 

proporciona muitos benefícios para a saúde; "Regular" significa que o estilo de vida 

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

"Necessita melhorar" indica que estilo de vida apresenta muitos fatores de risco. 

 

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados junto a todas as pessoas que atuam por ofício na 

saúde do NASF (PSF/UNASP) em um Núcleo de Atenção à Saúde da Família na 

Zona Sul de São Paulo – SP e que, ao serem convidadas, aceitaram participar da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A).  

A permissão para o desenvolvimento do estudo foi obtida previamente 

utilizando-se a apresentação de um ofício junto a secretaria municipal da saúde de 

São Paulo – SMS/SP em 03 de Outubro de 2014 e em 05/11/2014 recebemos o 

parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

Os indivíduos participantes do estudo foram abordados de forma individual ou 

coletiva, num horário e local que melhor convinha a cada participante. 

Todas as pesquisas foram arquivadas, juntamente com o TCLE, para 

qualquer necessidade que se mostre no presente ou futuro. 

 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Os dados coletados sofreram análises estatísticas onde usou-se o software 

Statistical Package of Social Science (SPSS), gerando resultados estatísticos 

utilizados no sentido comparativo, para que pudessem ser identificados os 
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elementos constituintes do objeto sondado, desse modo, encontrando linhas 

convergentes ou não na inquirição básica proposta pela análise científica.  

Inicialmente desenvolveu-se uma busca descritiva do perfil de religiosidade e 

do estilo de vida, bem como foi feito uma estatística analítica aplicando o teste t de 

Student para as variáveis quantitativas (paramétricas). Foi feita também a correlação 

de Spearman, Kruskal Wallis, Exato de Fisher e o qui-quadrado com o objetivo de se 

avaliar alguma associação entre as variáveis de religiosidade, espiritualidade e estilo 

de vida. 

Os testes de Kruskall-Wallis e Mann-Withney foram utilizados para avaliar a 

associação entre variáveis categóricas e quantitativas, sendo que a análise 

estatística de Kruskal-Wallis foi utilizada quando a variável categórica apresentava 

mais que duas categorias e a de Mann-Withney, quando apresentou somente duas 

categorias. 

Utilizou-se o teste Exato de Fisher quando o objetivo foi avaliar a associação 

entre duas variáveis categóricas e o Coeficiente de Correlação de Spearman, 

quando o objetivo foi avaliar a associação entre duas variáveis quantitativas e/ou 

ordinais. 

Todos os testes de hipóteses desenvolvidos consideraram uma significância 

de 5%, ou seja, a hipótese nula foi rejeitada quando p-valor foi menor ou igual a 

0,05. 

 

 

4.6.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Este projeto se inclui em um estudo que leva a seguinte qualificação: 

“Percepção dos profissionais de Saúde do PSF quanto à Assistência Espiritual aos 

Usuários”, do grupo de pesquisa REIS, que foi devidamente autorizada pelo Comitê 

de Ética do Centro Universitário Adventista de São Paulo – CEP/UNASP, em 

10/03/2014 (Apêndice B) e também foi submetido à aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde do Município de São Paulo 

CEP/SMS, em 31/03/2014 (Apêndice C). 
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Todas as medidas estabelecidas na Resolução 466/12 (BRASIL, 2013, p.59), 

publicada em junho de 2013 foram seguidas à risca. 

As pessoas submetidas a essa pesquisa foram esclarecidas sobre possíveis 

riscos ou benefícios e também de sua total liberdade de participar ou não desta, bem 

como da possibilidade de se retirar a qualquer momento, sem que houvesse prejuízo 

de qualquer ordem a ela ou a alguma organização que ela possa representar. A 

todos foi dado o direito do anonimato durante e após a realização desta pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

 

 

No assinalamento dos 29 profissionais participantes da pesquisa do Núcleo 

de Atenção à Saúde da Família (NASF) constatou-se que a maioria é do sexo 

feminino (69%) ou seja: (n=20), e que (76%) (n=22) pessoas declaram ser da fé 

adventista do sétimo dia, e que (86%) (n=25) são praticantes da religião. Em relação 

à profissão, houve predominância de profissionais da área de fisioterapia em (34%) 

(n=10), psicologia (17%) (n=5), terapia ocupacional (14%) (n=4), nutrição (10%) 

(n=3) e outros (25%) (n=7) (Tabela 2). 

A pesquisa apontou que a maioria (48%) tinha de 3,1 a 6 anos de trabalho e 

59% tiveram enfoque espiritual em sua formação acadêmica, sendo que 48% 

participaram do treinamento oferecido nessa área em seus locais de trabalho 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 - Caracterização dos profissionais do Núcleo de Atenção à Saúde da 
Família (n=29), participantes da pesquisa, segundo a frequência absoluta e relativa. 
São Paulo, 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Variável Categoria N % 
Sexo (n=28) Feminino 20 71 
 Masculino 8 29 
Religião (n=29) Budista 1 3 
 Adventista 22 76 
 Agnóstico 1 3 
 Batista 1 3 
 Católica 2 7 
 Espírita 1 3 
  Nenhuma 1 3 
Praticante (n=29) Sim 25 86 
  Não 4 14 
Profissão (n=30) Ass. Social 1 3 
 Dentista 1 3 
 Ed. Física 1 3 
 Fisioterapia 10 34 
 Fonoaudiólogo 2 7 
 Médico 1 3 
 Nutricionista 3 10 
 Psicólogo 5 17 
 Psiquiatra 1 3 
  Terapeuta Ocupacional 4 14 
Escola em que se formou 
(n=29) 

ARGENTINA 1 3 

 MONTEMORELOS 1 3 
 SÃO CAMILO 2 6 
 UNASP 15 52 
 UNESP 1 3 
 UNIFESP 1 3 
 UNISA 3 10 
 USP 4 14 
  Universidade Estadual de 

Londrina 
1 3 

Tempo de trabalho (n=29) 0 a 1 anos 4 14 
 1,1 a 3 anos 8 28 
 3,1 a 6 anos 14 48 
  Mais que 6 anos 3 10 
Recebeu enfoque espiritual 
(n=29) 

Sim 17 59 

  Não 12 41 
Treinamento em 
espiritualidade (n=29) 

Sim 17 59 

  Não 12 41 
Participou do 
Treinamento (n=29) 

Sim 14 48 

  Não 15 52 
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Ainda em relação às características da amostra, observou-se que em relação 

às variáveis quantitativas, a idade média dos participantes é de 31,57 (dp= 5,71) 

anos e uma média de 8,82 (dp= 4,67) anos de formação (Tabela 2). 

 

Tabela 3 – Análise descritiva das variáveis numéricas da amostra (n=29). São 
Paulo, 2015 
Variável Média Mediana Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Idade 31,57 31    5,71 25 53 
Anos de formação   8,82 9    4,67 4 28 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com referência às dimensões do Índice de Religiosidade (Duke-Durel) 

referente a religiosidade organizacional constatamos que 65% dos participantes 

deste estudo frequentam até uma vez por semana (quando se junta a primeira e 

segunda categoria), e que 59% praticam suas atividades religiosas particulares pelo 

menos uma vez ao dia (quando se junta a primeira e segunda categoria). Quanto à 

religiosidade intrínseca, que no índice é identificado como (RI1, RI2 e RI3), reunindo-

se as duas primeiras categorias, obtivemos um percentual de 96% ou mais da 

importância dada à religião e a influência desta na vida diária dos pesquisados 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 – Frequência absoluta e relativa das variáveis de religiosidade. São Paulo, 
2015 
Variável Categoria N % 

RO (n=29) Mais que 1 x por semana 1 3 

 1 x por semana 18 62 

  2 a 3 x por mês 6 21 

 Algumas vezes por ano 3 10 

  Nunca 1 3 

RNO (n=29) Mais que 1 x ao dia 4 14 

 Diariamente 13 45 

 2 ou + x por semana 7 24 

 Poucas x ao mês 3 10 

  Raramente ou nunca 2 7 

RI1 (n=29) Totalmente verdade para mim 23 79 

 Em geral é verdade 5 17 

  Não estou certo 1 3 

RI2 (n=29) Totalmente verdade para mim 17 59 

  Em geral é verdade 12 41 

RI3 (n=29) Totalmente verdade para mim 12 41 

 Em geral é verdade 16 55 

  Não estou certo 1 3 

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. 

 

 

Ao classificar o Estilo de Vida Fantástico total por categorias, encontrou-se 

neste estudo (n=26) uma classificação de 3,8% bom (n=1), 76,9% muito bom (n=20) 

e 19,2% excelente (n=5). 

Na avaliação das dimensões do Estilo de Vida Fantástico, observou-se que a 

média das “atividades” apresentou o menor valor (2,93; amplitude de 0-8) em 

relação às outras. Foi a única que obteve um valor abaixo da média (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Análise descritiva das dimensões do Fantástico e escore total. São 
Paulo, 2015 
 
Variável/ 
Dimensões 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Família/Amigos 7,10 7 0,98 5 8 
Atividades 2,93 2 2,16 0 8 
Nutrição 7,79 8 2,45 1 12 
Cigarro/Drogas 15,07 15 1,16 12 16 
Álcool 11,89 12 0,31 11 12 
Sono/Estresse/Sexo 16,82 17 2,02 14 20 
Tipo Comportamento 4,79 5 1,50 1 8 
Introspecção 9,21 9 1,97 3 12 
Trabalho 3,24 3 0,74 2 4 
FANTÁSTICO  TOTAL  79,42 78,5 7,18 65 94 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Depois de feita as análises sobre os escores, direcionou-se então para as 

análises de associação. Iniciou-se essa etapa com a análise de associação entre as 

variáveis do Duke-Durel com o objetivo de buscar a confirmação se o indivíduo era 

ou não praticante da religiosidade e espiritualidade.  

Em decorrência da natureza ordinal das variáveis do instrumento, realizou-se 

duas análises de associação, ou seja: uma considerando as respostas como 

categorias (para isso usou-se o teste Exato de Fisher) e outra considerando as 

variáveis como numéricas ordinais, usando-se o teste não paramétrico de Man-

Whitney.  

Os resultados obtidos em ambos os testes apresentaram associação 

significativa (p-valor menor do que 0,05) com a variável RO. 
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Tabela 6 – Associação entre as variáveis de religião e ser praticante ou não da 
mesma (Exato de Fisher). São Paulo, 2015 
 
Variável Categoria Estatística Praticante p-valor 

Sim Não 
RO Mais que 1 x por semana N 1 0 0,0189 

  % linha 100 0  
 Uma x por semana N 17 1  
  % linha 94 6  
 2 a 3 x por mês N 6 0  
  % linha 100 0  
 Algumas x por ano N 1 2  
  % linha 33 67  
 Nunca N 0 1  
  % linha 0 100  

RNO Mais que 1 x ao dia N 4 0 0,2786 
  % linha 100 0  
 Diariamente N 12 1  
  % linha 92 8  
 2 ou + x por semana N 6 1  
  % linha 86 14  
 Poucas x por mês N 2 1  
  % linha 67 33  
 Raramente ou nunca N 1 1  
  % linha 50 50  
RI1 Totalmente verdade para mim N 20 3 1,0000 
  % linha 87 13  
 Em geral é verdade N 4 1  
  % linha 80 20  
 Não estou certo N 1 0  
  % linha 100 0  
RI2 Totalmente verdade para mim  N 16 1 0,2785 
  % linha 94 6  
 Em geral é verdade  N 9 3  
  % linha 75 25  
RI3 Totalmente verdade para mim  N 11 1 0,6665 
  % linha 92 8  
  Em geral é verdade N 13 3  
  % linha 81 19  
 Não estou certo  N 1 0  
  % linha 100 0  

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. 
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Tabela 7 – Média, mediana e teste de Mann-Whitney para comparação entre as 
dimensões da religiosidade e categorias da variável “ser ou não praticante”. São 
Paulo, 2015. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 
 

 

O estudo apresentou associação significante nas dimensões Religiosidade 

Organizacional onde envolve a questão de “ser praticante” para um valor de 

p=0,0229. 

Contudo, para a avaliação da associação entre as variáveis do questionário 

Duke-Durel e as dimensões do Fantástico, foram feitos novamente, os testes não 

paramétricos de Kruskal-Wallis (considerando as variáveis como categóricas e 

ordinais). Conclui-se que tanto no teste de Kruskal-Wallis como na correlação de 

Spearman, nenhuma das variáveis de religião esteve estatisticamente associada a 

alguma das dimensões do estilo de vida bem como ao escore total do Fantástico 

(Tabela 8). 

 

Variável Praticante   p-valor 
Sim  Não  

Média Mediana   Média Mediana   
RO 2,28 2  4,0 4  0,0229 
RNO 2,36 2  3,5 4  0,0928 
RI1 1,24 1  1,3 1  0,8939 
RI2 1,36 1  1,8 2  0,1702 
RI3 1,60 2  1,8 2  0,5912 
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Tabela 8 – Média de cada dimensão do Fantástico nas diferentes categorias de religião (DUREL) e teste de Kruskal-Wallis para 
comparação entre grupos. São Paulo, 2015. 
 
Variável   FAMÍLIA 

E 
AMIGOS 

  ATIVIDADES   NUTRIÇÃO   CIGARRO 
DROGAS 

  ÁLCOOL   SONO 
CINSTRSEX 

  COMPORT   INTROSP   TRABALHO   FANTÁSTICO 
TOTAL 

RO 1 6.0   4.0   9.0   15.0   12.0   15.0   4.0   6.0   2.0   73.0 
 2 8.0  2.0  9.0  16.0  12.0  17.0  5.0  9.0  3.5  83.0 
 3 6.5  2.0  7.0  15.0  12.0  16.5  5.0  9.5  3.0  77.5 
 4 8.0  2.0  8.0  13.0  12.0  14.0  5.0  9.0  4.0  78.0 
 6 7.0  0.0  9.0  15.0  12.0  16.0  4.0  12.0  3.0  78.0 

p-valor   0.6591  0.5676  0.7475  0.6065  0.6639  0.1625  0.7541  0.2974  0.3229  0.3453 
RNO 1 6.5   3.0   6.0   15.0   12.0   17.0   5.0   8.5   3.0   75.0 

 2 8.0  3.5  9.0  16.0  12.0  18.0  5.0  10.0  3.0  83.0 
 3 6.0  2.0  7.0  15.0  12.0  15.0  5.0  9.5  4.0  76.0 
 4 6.0  2.0  8.0  16.0  12.0  16.0  6.0  7.0  4.0  78.0 
 5 7.5  2.5  7.5  15.5  12.0  15.0  4.5  10.5  3.0  78.0 

p-valor  0.3161  0.6717  0.4657  0.3892  0.8193  0.2378  0.5592  0.4247  0.8263  0.4114 
RI1 1 7.0   2.0   9.0   15.0   12.0   17.0   5.0   9.0   3.0   79.0 

 2 7.0  2.0  8.0  15.0  12.0  17.0  5.0  10.0  4.0  82.5 
 3 8.0  5.0  6.0  16.0  12.0  14.0  5.0  9.0  3.0  78.0 

p-valor   0.6083   0.5993   0.2955   0.4889   0.7376   0.3221   0.7355   0.6658   0.7594   0.8750 
RI2 1 7.0   2.0   9.0   15.0   12.0   17.5   5.0   9.0   4.0   81.0 

 2 7.5  3.0  8.0  15.0  12.0  16.0  5.0  9.0  3.0  78.0 
p-valor   0.5652   0.5708   0.5098   0.8857   0.7290   0.1106   0.1763   0.8484   0.2705   0.7547 

RI3 1 7.5   2.0   8.0   15.5   12.0   16.0   5.0   9.5   4.0   79.0 
 2 7.0  4.0  8.5  15.0  12.0  17.0  5.0  9.0  3.0  79.5 
 3 8.0  2.0  6.0  16.0  12.0  14.0  5.0  8.0  3.0  74.0 

p-valor   0.6170   0.4224   0.6159   0.5212   0.2967   0.3065   0.3865   0.6000   0.2703   0.6679 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
Legenda: RO – Religiosidade Organizacional (1= mais que uma vez por semana; 2= uma vez por semana; 3= 2 a 3 X por semana; 4= algumas X por ano; 
6= nunca), RNO – Religiosidade Não Organizacional (1= mais de 1 X ao dia; 2= diariamente; 3= 2 ou + X por semana; 4= poucas X por semana; 5= 
raramente ou nunca), RI 1 – sente a presença de Deus; RI2 – minhas crenças estão por trás da minha maneira de viver; RI3 – me esforço muito para viver a 
religião na vida (1= totalmente verdade para mim; 2= em geral é verdade; 3= não estou certo). 
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Tabela 9 – Correlação de Spearman entre categorias de religião e dimensões do 
Fantástico. São Paulo, 2015 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

Por fim, foi feita a análise de associação entre as variáveis de religião e o 

escore total do Fantástico após classificação. Realizou-se o teste Exato de Fisher 

para as variáveis de religião como categóricas e o teste de Kruskal-Wallis para as 

variáveis de religião como numéricas ordinais. Novamente, não foi possível detectar 

nenhuma associação estatisticamente significativa entre as variáveis (Tabelas 10 e 

11). 

  

 
 

Dimensões do 
Fantástico 

Categorias 
de 

Religiosidade 

 
RO 

 
RNO 

 
RI1 

 
RI2 

 
RI3 

FAMÍLIA E AMIGOS R -0.01 -0.10 0.04 0.11 0.04 
p-valor 0.9482 0.5899 0.8227 0.5746 0.8410 

ATIVIDADES R -0.17 -0.18 0.10 0.11 0.21 
p-valor 0.3914 0.3534 0.6021 0.5805 0.2768 

NUTRIÇÃO R -0.19 -0.04 -0.30 -0.13 -0.12 
p-valor 0.3416 0.8261 0.1267 0.5200 0.5483 

CIGARRO DROGAS R -0.23 0.03 -0.01 -0.03 -0.01 
p-valor 0.2307 0.8667 0.9441 0.8887 0.9423 

ÁLCOOL R -0.23 0.02 -0.09 0.07 -0.25 
p-valor 0.2418 0.9389 0.6485 0.7361 0.2051 

SONO CINSTRSEX R -0.32 -0.35 -0.15 -0.31 -0.05 
p-valor 0.1020 0.0688 0.4517 0.1120 0.8091 

COMPORTAMENTO R 0.04 -0.15 0.14 0.26 0.25 
p-valor 0.8533 0.4255 0.4645 0.1809 0.1900 

INTROSPECÇÃO R 0.22 0.05 0.11 0.04 -0.09 
p-valor 0.2556 0.8055 0.5663 0.8525 0.6571 

TRABALHO R 0.04 0.11 0.06 -0.21 -0.30 
p-valor 0.8444 0.5765 0.7537 0.2783 0.1082 

FANTÁSTICO TOTAL R -0.25 -0.10 0.05 0.06 0.01 
p-valor 0.2206 0.6416 0.8035 0.7617 0.9471 
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Tabela 10 – Frequências cruzadas e teste Exato de Fisher para associação entre 
variáveis de religião e escore fantástico categorizado. São Paulo, 2015. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Legenda: RO – Religiosidade Organizacional (1= mais que uma vez por semana; 2= uma vez por 
semana; 3= 2 a 3 X por semana; 4= algumas X por ano; 6= nunca), RNO – Religiosidade Não 
Organizacional (1= mais de 1 X ao dia; 2= diariamente; 3= 2 ou + X por semana; 4= poucas X por 
semana; 5= raramente ou nunca), RI 1 – sente a presença de Deus; RI2 – minhas crenças estão por 
trás da minha maneira de viver; RI3 – me esforço muito para viver a religião na vida (1= totalmente 
verdade para mim; 2= em geral é verdade; 3= não estou certo). 
  

Variável Categoria   Categorias fantástico total p-valor 
Bom Muito bom Excelente 

RO Mais que 1 
x semana 

N 0 1 0 0.6206 

  % linha 0 100 0  
 2 N 1 9 5  
  % linha 7 60 33  
 3 N 0 6 0  
  % linha 0 100 0  
 4 N 0 3 0  
  % linha 0 100 0  
 6 N 0 1 0  
  % linha 0 100 0  
RNO 1 N 0 4 0 0.1851 
  % linha 0 100 0  
 2 N 0 8 4  
  % linha 0 67 33  
 3 N 0 5 0  
  % linha 0 100 0  
 4 N 1 1 1  
  % linha 33 33 33  
 5 N 0 2 0  
  % linha 0 100 0  
RI1 1 N 1 17 3 0.4697 
  % linha 5 81 14  
 2 N 0 2 2  
  % linha 0 50 50  
 3 N 0 1 0  
  % linha 0 100 0  
RI2 1 N 1 11 3 1.0000 
  % linha 7 73 20  
 2 N 0 9 2  
  % linha 0 82 18  
RI3 1 N 1 8 2 0.8406 
  % linha 9 73 18  
 2 N 0 11 3  
  % linha 0 79 21  
 3 N 0 1 0  
  % linha 0 100 0  
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Tabela 11 - Média e mediana das variáveis de religião em cada categoria ordinal do 
escore total do Fantástico e teste de Kruskal-Wallis para comparação entre grupos. 
São Paulo, 2015. 
 
Variável Estatística Classificação do Fantástico total p-valor 

Bom Muito bom Excelente 
RO Média 2 2,75 2 0,183 
 Mediana 2 2,5 2 
RNO Média 4 2,45 2,4 0,405 
  Mediana 4 2 2 
RI1 Média 1 1,2 1,4 0,461 
 Mediana 1 1 1 
RI2 Média 1 1,45 1,4 0,679 
  Mediana 1 1 1 
RI3 Média 1 1,65 1,6 0,518 
 Mediana 1 2 2 
 
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. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O estudo foi feito num posto de atendimento do NASF, coordenado pelo 

UNASP, em um bairro da região sul da capital de São Paulo. A região é 

significativamente permeada por um grande grupo religioso confessional. Entende-

se que, em decorrência desse fato, a maioria pesquisada (76%) declarou ser 

adventista (n= 22) e assim o resultado se mostra representativo quanto aos que 

dedicam seu tempo a atividades religiosas individuais (n=25, ou 86%). 

Dos 29 profissionais pesquisados, 59% (n=17) declararam receber enfoque 

de espiritualidade no atendimento ao cliente em sua formação acadêmica. O que 

corrobora com a norma apresentada e promulgada em 2009 pelo Ministério da 

Saúde que juntamente com o Ministério da Educação, divulgaram documento com o 

formato de diretriz que saiu com o título: Programa nacional de reorientação da 

formação profissional em saúde – pró-saúde (BRASIL, 2005) onde se estabelece 

que no meio acadêmico e especificamente na formação da área de saúde, e 

especialmente entre enfermeiro e médico, eles passariam a ter a responsabilidade 

no exercício de sua função profissional de:  

 
“Promover estilos de vida saudáveis, conciliando (assim) as necessidades 
dos seus clientes/pacientes quanto às (necessidades) de sua comunidade, 
e estes profissionais passariam a atuar ou teriam como função a de agirem 
como agente de transformação social” (BRASIL, 2005, p.46, 58). 
 

 

Acredita-se que esta promoção de “estilos de vida saudáveis” deva acontecer 

por meio de uma ação integralizadora, como hoje, é a proposta vigente no SUS ou 

seja: o médico, o enfermeiro ou qualquer profissional que atue na área da saúde, 

deve levar em conta que: “O homem é um ser integral, biopsicossocial, e deverá ser 

atendido com esta visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado 

a promover, proteger e recuperar sua saúde (BRASIL, 1990 p. 4-5). 

Dentro desta visão integrativa atual, a Constituição do Brasil, promulgada 

1988 estabeleceu com precisão tal direito, tornando tal proposta uma lei federativa, 

portanto, torna-se imperativo ter em consideração, por parte dos profissionais da 

área da saúde, as necessidades de seus clientes/pacientes. 
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Os profissionais da área da saúde necessitam, segundo a constituição 

estabelece, atender o indivíduo dentro de uma visão biopsicossocial, e assim fazer 

uso do SUS e tudo mais que esteja ligado a área da saúde visando a utilização de 

um sistema de atendimento integralizador. 

O interessante de se mencionar aqui é que ao ser aplicado esse atendimento 

integral, integrativo e de forma intencional isto já vem sendo comprovadamente 

apresentando resultados positivos pois, pesquisadores concluem que há grande 

benefício ao cliente/paciente quando esta visão integrativa é inserida na prática 

profissional dos atuantes da área da saúde. 

No estudo de revisão bibliográfica realizado por Murakami e Campos (2012), 

concluiu-se que no levantamento realizado, os profissionais de saúde precisam ser 

capacitados para dar assistência espiritual ao paciente e que este seja visto como 

um ser biopsicossocial.  

Dentre os participantes neste presente estudo, constatou-se que 65% (n= 19) 

frequentam seus cultos religiosos “uma vez ou mais por semana”. Comparando este 

achado, num trabalho onde procurou-se realizar a descrição das variáveis religiosas 

de uma amostra total de 3.007 pessoas, onde se estabeleceu que os pesquisados 

se definiriam em duas categorias, ou seja: categoria adulto, aqueles que tem 18 ou 

mais anos (n=2.346) e categoria de adolescentes, aqueles que tem de 14 a 17 anos 

(n=661), o estudo constatou uma porcentagem de 37,2% para os adultos e outra de 

35,1% para os adolescentes, no que se refere a sua Religião (Organizacional) ou 

seja, em sua frequência a um serviço religioso pelo menos uma vez por semana 

(MOREIRA-ALMEIDA, PINSKY, ZALESKI, LARANJEIRA, 2010, p. 19). 

No presente estudo constatou-se a existência de relação na área que se 

refere à prática da religião (RNO), indicando que 59% (n=17) fazem suas preces, 

leitura da Bíblia e meditações “diariamente ou mais que uma vez ao dia”. Observou-

se que a religiosidade intrínseca alcançou 97% (n= 28) dos participantes deste 

grupo, indicando que eles consideram a religiosidade importante em suas vidas. 

Em um estudo sobre “Religiosidade e qualidade de vida relacionada à saúde 

dos idosos em um município na Bahia, Brasil”, onde os personagens do estudo 

participaram de um inquérito de corte transversal, com amostra aleatória composta 

por 82 idosos cadastrados na Estratégia de Saúde da Família de Capoeiruçu, 

Cachoeira-BA, o resultado apresentado para a pergunta RNO foi de 43,9% na 
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resposta “mais do que uma vez ao dia”, e 35,4% para “diariamente”. Somando-se as 

duas respostas obteve-se um percentual de 79,3% (SANTOS, ABDALA, 2014). 

Especificamente, no Brasil, o tema Religiosidade, permeia a sociedade de 

forma bastante significativa, pois se manifesta como um elemento intrínseco à uma 

paridade absoluta do povo brasileiro, o que pode ser confirmado pelo estudo feito 

com 3007 pessoas (n=2.346 adultos e n=661 adolescentes) que tiveram uma 

representação de 143 cidades, sendo que 95% dos entrevistados declararam ter 

uma religião e 83% consideram a religião muito importante (MOREIRA-ALMEIDA, 

PINSKY, ZALESKI, LARANJEIRA, 2010, p. 19). 

O laboratório de demografia e estudos populacionais da Universidade Federal 

de Juiz de Fora – baseado no que o IBGE divulgou sobre os micros dados do censo 

demográfico de 2010 referente ao quesito religião, o censo confirmou que há uma 

forte tendência para uma maior pluralidade religiosa no país. Segundo o que se 

declara, os católicos tinham uma taxa de participação de cerca de 90% até 1980, 

caíram para 73,6% no ano 2000 e para 64,6% em 2010. Em sentido contrário, os 

evangélicos que tinham uma taxa de 5,2% em 1970, passaram para 15,4% em 2000 

e chegaram a 22,2% em 2010. As pessoas que se declaram sem religião que eram 

apenas 0,8% em 1970, passaram para 7,4% em 2000 e chegaram a 8% em 2010. 

As demais religiões passaram de 2,3% em 1970 para 3,7% em 2000 e para 5,2% 

em 2010. Portanto, no aspecto das filiações religiosas, o país está ficando mais 

heterogêneo e mais plural. Mas isto não diminui a força da 

Espiritualidade/Religiosidade existente em nesse país, pelo contrário, a pesquisa 

aclara a grande hegemonia existente nesta área da sociedade.  
A Organização Mundial da Saúde (OMS), na atualidade, tem possibilitado 

direcionar o foco nesse crescimento da temática da Espiritualidade/Religiosidade ao 

incorporar esta dimensão em seus documentos oficiais, os quais visam 

indagar/estabelecer os parâmetros da qualidade de vida humana, como bem pode 

ser aferido nos instrumentos WHOQOL-Bref e o WHOQOL-SRPB. 

O Estilo de Vida Fantástico total segundo as categorias neste estudo (n=26) 

classificou-se como 3,8% bom (n=1), 76,9% muito bom (n=20) e 19,2% excelente 

(n=5), o que foi melhor do que um estudo semelhante onde foi aplicado o mesmo 

questionário para 206 pessoas de um shopping center em que 11,7% (n= 15) tem 

um estilo de vida “regular”, 26,6% (n= 34) “bom”, 48,4% (n= 62) “muito bom” e 12,5 

(n= 16) “excelente” (CRES et al., 2015). 
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Observou-se também neste estudo com 29 profissionais do NASF que o 

escore total do FANTÁSTICO alcançou uma média de 79,4 (dp=7,18), classificado 

como “muito bom”. Porém, a dimensão “atividades” ficou abaixo da média (2,93%, 

numa escala de 0-8). Outros estudos também têm apresentado esses resultados 

mostrando que a atividade física tem sido uma dimensão negligenciada na vida de 

muitos (CRES et al., 2015, ARAUJO, BRITO, SILVA, 2010). Porém, a própria 

religiosidade poderia ser um motivo para o comprometimento com essa dimensão, 

como afirmam Santos et al. (2013). 

Na análise de correlação entre Religiosidade e Estilo de vida não foram 

encontradas associações estatisticamente significantes, com exceção do teste de 

Mann Whitney entre RO e “ser praticante ou não”, significando que os profissionais 

que frequentam seus cultos religiosos eram também “praticantes” de sua fé.  

A compreensão que se tem sobre “ser praticante ou não” reside no fato de 

que a pessoa não pode simplesmente fazer uma afirmação teórica e esta afirmação 

não ter qualquer correspondente prático ou palpável no seu dia a dia. Entende-se 

que quem afirma ser uma pessoa que pratica uma religião/fé também desenvolve na 

sua vida as orientações e significados que esta fé estabelece, assim, ocorrem 

práticas regulares as quais norteiam o dia a dia da pessoa, pois cada ação 

praticada, faz sentido a quem a realiza, ganhando significado em suas decisões, 

sejam elas pessoais ou profissionais, serão influenciadas e apresentarão as práticas 

de sua fé diária, as quais semanalmente são reforçadas pela presença deste ao 

local (Igreja/Templo) onde ele encontra outras pessoas que praticam a mesma regra 

de fé e prática (AQUINO et al., 2013). 

Neste estudo, de forma objetiva e prática, entendeu-se ter enfrentado 

algumas limitações, a saber, amostra pequena e tipos de religião com pouca 

variabilidade. Quando da idealização do projeto tinha-se a percepção de que haveria 

apoio e fácil acesso aos profissionais e que, por sua vez, os mesmos entenderiam a 

importância de sua participação, e que estariam consciência de que não tomaria 

muito de seu tempo, bem como de sua atividade profissional diária, acreditou-se que 

haveria uma excelente participação dos mesmos. Verificou-se também nesse estudo 

que a amostra colhida está imbuída de um conceito de fé que permeia a região da 

cidade de São Paulo, onde essa pesquisa foi realizada, por isso acredita-se serem 

necessárias a realização de outras pesquisas no objetivo de diversificar a sociedade 

pesquisada, bem como os profissionais, objetivando assim, conclusões mais 
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embasadas em dados que representarão uma visão mais ampla e um 

direcionamento seguro ao que aqui foi sugerido e apresentado.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se neste estudo que os profissionais que atuam num NASF da Zona 

Sul de São Paulo foram caracterizados, em sua grande maioria por mulheres, de 

confissão religiosa adventista do sétimo dia, e que as mesmas são praticantes de 

sua religião, sendo que entre estes profissionais, 59% declararam ter recebido 

enfoque de espiritualidade e religiosidade em sua formação acadêmica.  

Observou-se, no levantamento realizado com o Índice de Religiosidade DUKE 

– DUREL, que os participantes são pessoas envolvidas em seus cultos religiosos, 

pois declararam praticar sua religião e a consideraram de grande relevância em sua 

vida diária, pessoal e profissional. 

Quanto ao estilo de vida, por meio do questionário Estilo de Vida 

FANTÁSTICO, obteve-se uma classificação “muito boa”, todavia, esses profissionais 

se mostraram deficitários quanto à dimensão “atividades”, cuja média aferida se 

mostrou abaixo do padrão esperado. 

Foi  encontrada associação estatisticamente significantes entre religiosidade 

organizacional (RO) e “ser ou não praticante” da religião, significando que aqueles 

que frequentavam mais aos cultos religiosos também eram aqueles que se 

pronunciavam “praticantes” de sua religião ou fé. 

Esse estudo mostrou também que a religiosidade pode contribuir nas práticas 

clínicas e se isto for mesmo levado em consideração pelos profissionais de saúde, 

maiores resultados serão sentidos na sociedade brasileira. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

(Conf. Resolução N° 466/2013 do Conselho Nacional de Saúde)  

 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, de uma 

pesquisa que tem como objetivo “analisar a percepção dos profissionais de saúde 
dos PSF/UNASP sobre a assistência espiritual aos usuários desse programa, 
realizando capacitação para esses especialistas nas lacunas identificadas”. 

Os pesquisadores serão os alunos que fazem parte do grupo de pesquisa 
Religiosidade/Espiritualidade na Integralidade da Saúde a saber: Daniela da Cunha 
dos Santos, Evelson Silva, Jocimar Wruck, Marli Rosangela Cres, tendo como 
orientadores as docentes Maria Dyrce Dias Meira, Gina Andrade Abdala e Carlos 
Antônio Teixeira. O objetivo desta pesquisa é “analisar a percepção dos profissionais 
de Saúde os PSF sobre a importância da assistência espiritual aos usuários desse 
programa”. A participação na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: No primeiro 
momento respondendo a dois questionários, sendo um sobre índice de religiosidade’ 
e o outro sobre “Estilo de Vida” e também participando de uma entrevista gravada, 
com roteiro semiestruturado contendo dados sociodemográficos 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 que 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 de um “Deus”. No 
segundo momento, conforme necessidades diagnosticadas, após análise do material 
coletado na primeira etapa, serão, efetuados quatro encontros com duas horas e 
meia de duração, em meses consecutivos nas dependências da administração do 
PSF. 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 
(livre) 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-las 
anonimamente, 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 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 as 
pesquisadoras responsáveis Maria Dyrce Dias Meira – Fone: 11 98289- 1433 ou 
Gina Andrade Abdala – Fone: 19 98389-3330 ou também pode consultar o Comitê 
de Ética em Pesquisa do UNASP, pelo fone: 11 2128-6230. Você poderá também 
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em caso de qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os 
aspectos 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 fone: 3397-2464 ou por 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. 

 
 

Local e data _______________________________________________ ___/___/___ 
 
 
 
Nome do (a) participante: _______________________________________________ 
       (Letra de Forma) 
 
 
Assinatura: __________________________________________________________ 
 

 
Docentes orientadores:                                      Componentes do Grupo de Pesquisa: 
 
Maria Dyrce Dias Meira                                      Jocimar Wruck 
Cel: 11 – 98289-1433                                         Cel: 11 – 99608-4239 
 
 
Assinatura ____________________                  Assinatura ____________________ 
 
 
Gina Andrade Abdala                                         Maria Rosangela Cres 
Cel: 19 – 98389-3330     Cel: 19 – 99179-7720 
 
 
Assinatura ____________________  Assinatura ____________________ 
 
 
 
Carlos Antônio Teixeira     Evelson Silva 
Cel: 11 – 99368-0604     Cel: 11 – 99789-5417  
 
 
Assinatura ____________________  Assinatura ____________________ 
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APÊNDICE B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA DO 
UNASP 
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Continuação 
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APÊNDICE C - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA DA 
PREFEITURA 
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Continuação 
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ANEXO A - ÍNDICE DE RELIGIOSIDADE DUKE - DUREL 

 

(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 
 

Obs.: Instrumento validado por Taunay et al. (2012) e Lucchetti, Lucchetti, Peres et al. (2012). 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO DE ESTILO DE VIDA FANTÁSTICO 

 

 

1. Família 
e amigos 

 1 2 3 4 5 

1 Tenho alguém para 
conversar as coisas 
que são importantes 

para mim 

Quase 
nunca 

Raramente  Algumas vezes Com muita 
frequência 

Quase 
sempre 

2 Dou e recebo afeto Quase 
nunca 

Raramente  Algumas vezes Com muita 
frequência 

Quase 
sempre 

 

 

 

2. 
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 
semana 

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 
semana 

4 vezes por 
semana 

5 ou 
mais 
vezes 

por 

semana 

 

 

 

 

3. 
Nutrição 

5 Como uma dieta 
balanceada (ver 

explicação*) 

Quase 
nunca 

Raramente  Algumas 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 

 

 

 

 

4. Cigarro 
e drogas 

8 Fumo cigarros Mais de 10 
por dia 

1 a 10 por 
dia 

Nenhum nos 
últimos 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 
diariamente 

Com 
relativa 

frequência 

Ocasionalmente  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  

 

 

 

5. 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 
diariamente 

Com 
relativa 

frequência 

Ocasionalmente  Quase 
nunca 

Nunca 

14 Dirijo após beber Algumas 
vezes 

   Nunca 
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Continuação 

 

 

6. Sono, 
cinto de 

segurança 
estresse e 

sexo 
seguro 

15 Durmo bem e me 
sinto descansado 

Quase 
nunca 

Raramente  Algumas vezes Com muita 
frequência 

Quase 
sempre 

16 Uso cinto de 
segurança 

Nunca Raramente  Algumas vezes A maioria 
das vezes 

Sempre  

17 Sou capaz de lidar 
com o estresse do 

meu dia a dia 

Quase 
nunca 

Raramente  Algumas vezes Com muita 
frequência 

Quase 
sempre 

18 Relaxo e desfruto 
do meu tempo de 

lazer 

Quase 
nunca 

Raramente  Algumas vezes Com muita 
frequência 

Quase 
sempre 

19 Pratico sexo seguro 
(ver explicação***) 

Quase 
nunca 

Raramente  Algumas vezes Com muita 
frequência 

Sempre 

 

7. Tipo de 
comporta

mento 

20 Aparento estar com 
pressa 

Quase 
sempre 

Com 
relativa 

frequência 

Algumas vezes Raramente  Quase 
nunca 

21 Sinto-me com raiva 
e hostil 

Quase 
sempre 

Com 
relativa 

frequência 

Algumas vezes Raramente  Quase 
nunca 

 

 

8. 
Introspecção 

22 Penso de forma 
positiva e otimista 

Quase 
nunca 

Raramente  Algumas vezes Com muita 
frequência 

Quase 
sempre 

23 Sinto-me tenso e 
desapontado 

Quase 
sempre 

Com 
relativa 

frequência 

Algumas vezes Raramente  Quase 
nunca 

24 Sinto-me triste e 
deprimido 

Quase 
sempre 

Com 
relativa 

frequência 

Algumas vezes Raramente  Quase 
nunca 

9. 
Trabalho 

25 Estou satisfeito com 
meu trabalho ou 

função 

Quase 
nunca 

Raramente  Algumas vezes Com muita 
frequência 

Quase 
sempre 

 

Fonte: Rodriguez Añez, Reis, Petroski (2008) e Silva, Brito e Amado (2014). 

*Explicação: Dieta balanceada – é aquela que a pessoa (com 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, calorias usadas com moderação, 2 - 3 porções).  

Obs.: para a maioria das pessoas a quantidade ideal é ficar no número intermediário. 

**Álcool - 1 dose = 1 lata de cerveja (340 ml) ou 1 copo de vinho (142 ml) ou 1 curto (42 ml);  

***Sexo seguro - Refere-se ao uso de métodos de prevenção de infecção e concepção. 

 


