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“A Ciência sem religião é paralítica; 
 a religião sem a ciência é cega”. 

 

Albert Einstein 
 
 



 

RESUMO 
 
 

A espiritualidade e a religiosidade são, muitas vezes, consideradas como 
importantes aliadas para o enfrentamento de doenças, porém, ainda tem-se 
conceitos diversos e ainda um distanciamento da pratica da espiritualidade e a 
assistência à saúde. Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar a percepção 
dos discentes sobre a espiritualidade/religiosidade em sua formação no Curso de 
Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Jequié. E 
objetivos específicos, descrever o perfil espiritual/religioso dos discentes do curso de 
medicina e identificar o autoconhecimento dos discentes a respeito de sua 
espiritualidade/religiosidade. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de 
abordagem quantitativa. Participaram desta pesquisa 11 discentes pertencentes ao 
quinto ano do curso. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário Duke-
DUREL. Para a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva calculando-se 
as frequências absolutas e relativas e os dados foram analisados no programa 
Statistical Package for Social Sciences. A pesquisa foi acompanhada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa e recebeu o parecer favorável, sob o no 805.380. Os resultados 
demonstram que os discentes consideram-se espiritualizados, mas, não se sentem 
preparados para abordarem sobre a espiritualidade com os pacientes porém, 
avaliam como positivo que esta temática seja evidenciada na academia. Pode-se 
concluir que os discentes têm receio e sentem insegurança quanto a abordagem da 
temática espiritualidade com os pacientes. Assim, é necessário o aprofundamento 
de pesquisas nesta área a fim de fornecer evidências para sua inclusão na formação 
profissional. 
 
Palavras-chave: Espiritualidade; Educação Médica; Assistência à Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

Spirituality and religion are often seen as important allies to confront disease, 
however, still has many concepts and also a departure from the practice of spirituality 
and health care. This research has the general objective to verify the perception of 
students on spirituality / religiosity in their training in Medical Course at the State 
University of Southwest Bahia, campus Jequié. And specific objectives, describe the 
spiritual profile / religious of medicine course students and identify the self of 
students about their spirituality / religiosity. This is a descriptive, exploratory and 
quantitative approach. Participated in this study 11 students belonging to the fifth 
year of the course. For data collection was used the Duke-DUREL questionnaire. For 
data analysis was used descriptive statistics by calculating the absolute and relative 
frequencies and the data were analyzed using the Statistical Package for Social 
Sciences. The research was accompanied by the ethics committee in research and 
received the assent, under No 805380. The results showed that students are 
considered to be spiritualized but do not feel prepared to address about spirituality 
with patients however, assess as positive that this theme is evidenced in the gym. It 
can be concluded that the students are afraid and feel insecure about discussing the 
issue spirituality with patients. Thus, it is necessary to deepen research in this area in 
order to provide evidence for your inclusion in professional practice. 
 
Keywords: Spirituality; Education Medical; Delivery of Health Care. 
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1  INTRODUÇÃO 

A medicina atual teve sua evolução baseada nas práticas, rituais de cura e 

terapias populares, desenvolvidas desde o início da existência humana. O homem 

estabelecia relações entre o processo de saúde-doença nas épocas primitivas e, 

muitas vezes, as doenças eram atribuídas a castigos dos deuses. Nessa relação 

entre doença e o sobrenatural a figura dos curandeiros, xamãs, feiticeiros, pajés, 

sacerdotes simbolizaram seres dotados de poderes de cura para algumas 

civilizações (INOCÊNCIO, 2007). 

Desde o início das primeiras civilizações, as práticas de cura estão 

relacionadas às práticas espirituais. Indícios dessas práticas estão presentes na 

cultura de vários povos, os egípcios tinham os sacerdotes que se comunicavam com 

os deuses para curar, os gregos buscavam encontrar a origem da alma. Em diversas 

culturas e povos tinham sempre os indivíduos especiais que eram responsáveis pelo 

alívio da dor, do sofrimento e em culturas os religiosos é que exerciam a prática da 

medicina. Nos dias atuais países desenvolvidos como Estados Unidos e Reino 

Unido estão imprimindo esforços para descobrir como utilizar a espiritualidade para 

melhorar as práticas médicas (HORVAT; WANDERLEY, 2012).   

O médico sempre foi representado na sociedade como um indivíduo dotado 

de conhecimento, sensível ao sofrimento do outro, uma figura crucial diante das 

dificuldades humanas. Essa figura se materializa desde a época de Hipócrates, e em 

seu juramento proferido, até os dias de hoje:  

 
[...] Manterei a minha vida e a minha arte com pureza e santidade; qualquer 
que seja a casa em que penetre, entrarei nela para beneficiar o doente; 
evitarei qualquer ato voluntário de maldade ou corrupção [...] (RAMOS-
CERQUEIRA; LIMA, 2002). 

 

Para a formação dos profissionais médicos, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação preconiza que as universidades devem formar médicos capazes de 

favorecer a boa relação com paciente, que valorizem as expectativas, as crenças, os 

valores relacionados aos problemas relatados, possibilitando a auto análise da sua 

condição de saúde, identifiquem os motivos ou queixas sem julgamento, 

considerando os fatores biológicos e socioeconômicos, sem deixar de considerar 
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importantes as práticas culturais de cura em saúde, seja de matriz afro-indigena-

brasileira e de outras relacionadas ao processo de saúde-doença (BRASIL, 2014). 

O médico deve estar atento para questões espirituais que podem influenciar 

no processo de saúde e doença, tais como, o isolamento durante a hospitalização, a 

influência nas práticas religiosas, na fé, nas orações individuais e da comunidade 

que o paciente convive. Essa alteração nas práticas religiosas pode influenciar na 

autoestima, esperança, e, por último, na tomada de decisões quanto ao tratamento 

(SANTOS, 2010).  

Nesse contexto, o conceito de espiritualidade, está sujeito a diversas 

interpretações. Dantas Filho e Sá (2007), entendem espiritualidade, como crença 

que busca a evolução espiritual do ser humano, concentrando-se em obter um 

sentido para a vida. Além do plano material, fomenta a convicção na eternidade do 

espírito.  

Nos Estados Unidos pesquisas apontam que mais de 90% da população 

acreditam em Deus, e consideram a saúde espiritual tão importante quanto a saúde 

física. Isso mostra que os pacientes gostariam que os médicos abordassem a 

espiritualidade em suas consultas. Em contrapartida, apenas 10% dos médicos 

recolhem o histórico religioso-espiritual do paciente (HORVAT; WANDERLEY, 2012). 

Em uma pesquisa realizada por Inocêncio (2007), alguns médicos foram 

questionados quanto a efetividade da fé no processo de cura e, aproximadamente, 

75% dos médicos afirmaram que a fé pode curar, reconheceram que a mesma pode 

fazer com que o indivíduo lute pela vida e essa atitude pode potencializar os 

recursos médicos. A crença em Deus e a religião já são reconhecidas como eficazes 

no enfrentamento de algumas doenças pelo doente e pela família. Eles reconhecem 

que a fé e a espiritualidade trazem significados de vida, e destacam que a fé em 

Deus é mais importante que a ação de qualquer método ou profissional de saúde 

(RODRIGUES et al., 2013).  

Apesar das evidências da literatura sobre a eficiência da espiritualidade no 

processo de saúde-doença, ainda não existe consenso na ciência de quando a 

temática espiritualidade deve ser introduzida na matriz curricular dos cursos de 

medicina, mas, estudos apontam que quanto mais cedo o assunto for discutido, o 

futuro médico estará mais preparado para lidar com questões espirituais dos 

pacientes, favorecendo a boa relação médico-paciente, influenciando positivamente 

na adesão ao tratamento (FONSECA et al., 2014).  
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Dessa forma, nota-se a necessidade de maior aprofundamento na temática, 

pois a busca pela compreensão de como a espiritualidade pode ajudar no 

tratamento das doenças se faz de extrema importância para os profissionais de 

saúde. O médico deve levar em consideração o que o paciente acredita, e se a 

espiritualidade é importante para seu tratamento, toda a equipe de profissionais de 

saúde deve tomar conhecimento para usar isso a favor do tratamento. Portanto, para 

um atendimento mais humanizado é preciso que durante a formação do futuro 

médico essa temática venha a contribuir na formação de médicos atentos à 

importância da espiritualidade no processo de saúde-doença. 

Este trabalho mostra a importância de se ampliar a abordagem do assunto no 

âmbito da graduação médica, pois assim o estudante poderá se familiarizar com o 

tema, criando uma visão própria, e por meio de sua vivência, valores culturais e 

crenças, tratar o paciente de uma forma mais integral. 
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2  OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL  

Descrever a percepção dos discentes sobre a espiritualidade/religiosidade em 

sua formação no Curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Verificar o perfil espiritual/religioso dos discentes do Curso de Medicina da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

• Identificar o autoconhecimento dos discentes a respeito de sua 

espiritualidade/religiosidade. 
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3  REVISÃO DE LITERATURA  

3.1  ESPIRITUALIDADE E SAÚDE  

 Uma das perguntas mais realizadas pelos médicos, em geral, é qual a razão 

para abordar a espiritualidade do paciente (LUCHETI et al., 2010). Tal 

questionamento foi respondido pela abordagem em razão da prática equivocada em 

manter sua atenção exclusivamente voltada à dimensão biológica, os médicos 

clínicos com frequência ignoram as preocupações espirituais de seus pacientes 

(MCPHEE; PAPADAKIS; RABOW, 2013).  

 Segundo Diaz (1993), possivelmente a maior ameaça para ampla aceitação 

da saúde espiritual, como uma área de estudo legítima, é o impacto do cientificismo 

nas disciplinas de saúde. A visão de mundo que prevalece nas disciplinas de saúde 

tem raízes no empirismo e nas ciências naturais, que tem como base metodológica, 

de alguma forma o naturalismo segundo o qual os fenômenos podem ser explicados 

com base nas leis e causas naturais. Esse autor relembra que, de acordo com a 

metodologia naturalista, a ciência nem confirma, nem nega questões metafísicas, 

tais como o conceito de espiritualidade. 

 O desconhecimento das diferenças conceituais entre religião, religiosidade e 

espiritualidade também representa um fator limitante para efetivar esse tipo de 

abordagem ao paciente. Além disso, as crenças pessoais dos médicos influenciam 

nas suas decisões, tanto por parte do paciente como por parte dos próprios médicos 

devido aos seus princípios religiosos (LUCHETI et al., 2010). De acordo com Koenig, 

MCcullough e Larson (2001) no livro “Handbook of Religion and Health”, religião é o 

sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar 

o acesso ao sagrado e transcendente, descrito como: Deus, Força Maior, Verdade 

Suprema. 

 Religiosidade é quando o individuo acredita, segue e prática uma religião. 

Pode ser organizacional (participação na igreja ou templo religioso) ou não 

organizacional (rezar, ler livros, assistir programas religiosos na televisão). Já a 

espiritualidade é uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da 

vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente que pode 
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ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formação de 

comunidades religiosas.  

 A espiritualidade tem sido conceituada também como um mecanismo de 

coping – ERE (Enfretamento Religioso Espiritual), flexível do que como um traço 

estável (GREENSTREED, 2006; FEHER; MALY, 1999). O coping é concebido como 

um conjunto de estratégias utilizadas pelas pessoas para se adaptarem a 

circunstâncias adversas. O coping religioso-espiritual (CRE) reporta-se ao modo 

como as pessoas utilizam a fé, as crenças (FEHER; MALY, 1999), a relação com a 

transcendência, a ligação aos outros (MULLER; PLEVAK; RUMMANSTA, 2001) de 

modo a adaptarem-se e a gerir situações de crise decorrentes de doenças 

especialmente as oncológicas.  

 A literatura especializada tem demonstrado maior relação entre espiritualidade 

e religiosidade com a saúde mental, incluindo menor prevalência de depressão 

(SMITH; MCCULOUGH; PULL, 2003). Menor tempo de remissão da depressão após 

o tratamento (KOENING; GEORGE; PETERSON, 1998), menor prevalência de 

ansiedade (BOSCAGLIA et al., 2005) e menor taxa de suicídio (RASIC; BELIK; 

ELIAS, 2009). Outros estudos revelaram relação da espiritualidade com melhor 

qualidade de vida e maior bem estar geral (LEVIN; MARKIDES; RAY, 1996). Os 

pacientes mais religiosos tiveram menores níveis de hipertensão diastólica 

(GILLIUM; INGRAM, 2006).  

 Alguns autores têm relacionado a espiritualidade como marcadores de 

imunidade, como interleucinas e marcadores de inflamação como a proteína C 

reativa. Em 2004, Lutgendorf e colaboradores, demonstraram que a freqüência 

religiosa levaria a diminuição da interleucina 6 que induzia à diminuição da 

mortalidade.  

 

 

3.2  ESPIRITUALIDADE NA FORMAÇÃO MÉDICA  

 

 

Debates sobre a formação médica vêm se intensificando desde muitos anos 

atrás, os problemas relacionados à grade curricular e processo de ensino tornaram-

se mais evidentes. Atualmente, procura-se inserir o acadêmico do Curso de 

Medicina nos diferentes níveis de atenção à saúde com o objetivo de não restringi-lo 
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ao nível hospitalar, ampliando o aprendizado do aluno (BRACCIALLI; OLIVEIRA, 

2012).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Recomenda, em seu artigo 

3º, que o Curso de Graduação em Medicina tenha como egresso um médico 

generalista, humanista, crítico e reflexivo, capaz de atuar, pautado em princípios 

éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com 

ações voltadas à promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, 

buscando a integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano 

(BRASIL, 2001). 

De acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é relevante 

que o Curso de Medicina aborde os temas: atenção à saúde, tomada de decisões, 

comunicação, liderança, administração e gerenciamento, e educação permanente. 

Além disso, deve conter as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, 

favorecendo o desenvolvimento do saber, do fazer e do ser humano (HIGA et al., 

2013). 

Com o objetivo de promover um tratamento mais integral aos pacientes, o 

ensino de medicina atual contempla o modelo biológico com o psicológico, social, 

ecológico e espiritual. Nesse sentido, o tema espiritualidade torna-se um 

embasamento teórico importante para esse tipo de formação médica. Vários estudos 

comprovam que maior espiritualidade/religiosidade ocasiona melhor saúde mental, 

desfechos clínicos, maior sobrevida, bem estar e melhor qualidade de vida (MILLER, 

2003). 

Relacionado a isso um estudo realizado por BORGES et al. (2013) revela a 

dificuldade de conceituar esse tema complexo por parte dos estudantes de medicina. 

Isso se deve principalmente às diferenças culturais e de tradições religiosas, essas 

diferenças encontradas em cada estudante, moldam, não só seus conceitos sobre 

espiritualidade, como também sua própria maneira de cuidar do paciente.  

Alguns estudiosos (GHADIRIAN, 2008; INCONTRI, 2010) tratam a medicina 

como ciência em seu conteúdo, mas torna-se uma arte na sua aplicação e 

desenvolvimento. Essa ciência vem alcançando progressos relacionados a 

diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, devido aos grandes avanços 

tecnológicos envolvendo essa área. Entretanto, o fato do médico dedicar pouco 

tempo para atender seus pacientes e prestar cuidados compassivos comprova que 
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existe certa desumanização desses profissionais. Esse tipo de escola médica forma 

uma geração de profissionais com sérias dificuldades em se relacionar com seus 

pacientes. 

A principal dificuldade de se implantar a disciplina de espiritualidade no ensino 

médico deve-se ao impacto das disciplinas de saúde que tem raízes no empirismo e 

nas ciências naturais, fazendo com que todos os fenômenos sejam explicados com 

base nas leis e nas causas naturais, tornando-se difícil a aceitação dessa dimensão 

espiritual (DIAZ, 1993; SANTOS, 2010).  

Alguns estudos mostram que o médico deveria estar mais atento as crenças 

religiosas e espirituais de seus pacientes, pois a maioria desses profissionais tem 

conhecimento a respeito da relação entre espiritualidade e saúde, mas poucos têm 

treinamento ou instrução prévia para isso (FONSECA et al., 2014). 
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4  MATERIAL E MÉTODO 

4.1  TIPO DE ESTUDO  

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de abordagem quantitativa. 

4.2  CAMPO, CENÁRIO E PERÍODO 

 A cidade de Jequié - Bahia foi o campo desta pesquisa. O município é de 

médio porte e possui uma população estimada em 161 mil habitantes e uma área 

territorial de 3.227,343 km² segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE. (IBGE, 2015).  

 O cenário da pesquisa foi o campus da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia - UESB. Este campus da UESB oferece cursos na área de Ciências 

Exatas, Ciências Humanas, Artes, Ciências da Saúde e Ciências Biológicas. Este 

cenário foi escolhido por conter em sua oferta de cursos de graduação, o Curso de 

Medicina e, mais precisamente, por ser um curso novo na instituição e por estar no 

período de formação da primeira turma. 

 Por se tratar de alunos em um período de término da graduação e, por 

estarem em internato, outros cenários compreenderam a pesquisa, tais como: o 

Hospital Geral Prado Valadares e o Hospital Santa Helena. 

 A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a maio de 2015. 

4.3  PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Para a escolha dos discentes obedeceu-se o critério de inclusão daqueles 

que estivessem no quinto ano e em regime de internato. Assim, participaram da 

pesquisa os alunos do Curso de Medicina, do quinto ano, ano no qual é realizado o 

estágio hospitalar denominado de internato, por levar em consideração que estes 
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discentes estavam concluindo o curso, por terem concluído as disciplinas do bloco 

teórico e principalmente, por considerar a maior aproximação do profissional como 

usuário neste período de estágio.  

A população total da turma do quinto ano era composta por 24 alunos, porém, 

obedecendo ao critério de exclusão, os discentes que não se encontravam nos 

espaços de estágio (internato) ou da universidade com até 03 visitas do pesquisador 

em dias e horários diferentes, foram excluídos 5 (20,8%) discentes e 8 (33,3%) 

negaram participar do estudo. Assim, participaram da pesquisa 11 (100%) discentes. 

4.4  INSTRUMENTO E TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

Foi utilizado o questionário Duke-DUREL, versão em português, que é 

composto por 37 perguntas fechadas, entre elas as de múltipla escolha em um 

padrão de escala Likert ou dicotomizada (sim ou não). O questionário compreende 

três dimensões: a prática clínica, o paciente e a espiritualidade e a dimensão de 

religiosidade, além das perguntas sócio-demográficas para a caracterização dos 

participantes (ANEXO B). 

Inicialmente, foi realizada a busca de informações no colegiado do Curso de 

Medicina sobre a quantidade de turmas e discentes que compunha o 5º ano e em 

regime de internato, bem como o contato eletrônico de tais discentes. 

Posteriormente, foi realizado o convite para a participação voluntária da pesquisa 

dos discentes por e-mail. 

Foi realizada a capacitação dos pesquisadores na UESB, que foram treinados 

e instruídos e direcionados para a aplicação dos questionários em âmbito hospitalar. 

 Após a capacitação, o pesquisador se dirigiu aos hospitais em que os 

discentes estavam em regime de internato. Os questionários foram estregues 

individualmente para os participantes, afim de não haver interferência entre os 

mesmos.  
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4.5  ANÁLISE DE DADOS 

 Os dados coletados nesta pesquisa foram tabulados no programa Microsoft 

Excel versão 2010 e transferidos para o programa Statistical Package for Social 

Sciences - SPSS versão 21.0 para Windows® para a realização da análise. Foi 

utilizada a estatística descritiva calculando-se as frequências absolutas e relativas. 

4.6  ASPECTOS ÉTICOS 

Esta pesquisa foi desenvolvida e executada com base nas diretrizes que 

norteiam as pesquisas realizadas com seres humanos estabelecidos na resolução nº 

466 de 12 de dezembro de 2012. Cada participante da pesquisa foi convidado a 

participar voluntariamente e, posteriormente, foram explicitados os objetivos do 

estudo, bem como sanadas as dúvidas de preenchimento do questionário.  

Cada participante recebeu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (APÊNDICE A) e, após a assinatura do termo foi entregue individualmente os 

questionários. 

 Os questionários respondidos foram codificados e armazenados em pastas 

sem qualquer identificação visando a garantir o anonimato dos participantes. 

O projeto de pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e após avaliação recebeu o parecer 

favorável, de nº 805.380 (ANEXO A). 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados que se seguem serão apresentados na seguinte ordem: 

primeiro as estatísticas descritivas, relativos aos dados sócio-demográficos dos 

discentes e aos itens do questionário relacionados à prática clínica, o paciente e a 

espiritualidade e, seguidamente, pelo bloco relacionado à dimensão de religiosidade. 

5.1  DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS DOS DISCENTES 

Como se pode verificar na tabela 1, a idade mínima envolvida no estudo foi de 

23 anos e a máxima de 35 anos e a idade média 26,55 anos. Pode-se perceber no 

que se refere ao gênero, a maioria 63,6% pertence ao gênero masculino, enquanto 

36,4% ao gênero feminino. Em termos de como eles definiriam sua etnia, 63,6 % 

dos entrevistados se definem como branco, e 36,4% definem-se em outras etnias, 

onde engloba a etnia parda. Em se tratando da questão renda familiar, 18,2% dos 

entrevistados possuem renda de 1 a 3 salários mínimos, 9,1% possuíam renda de 4 

a 7 salários mínimos, 36,4% de 8 a 12 salários mínimos e 36,4% possui mais de 12 

salários mínimos. 
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Tabela 1: Caracterização dos participantes da pesquisa quanto aos aspectos sócio-
demográficos, Jequié, Brasil, 2015. 
 

 

5.2  PRÁTICA CLÍNICA, O PACIENTE E A ESPIRITUALIDADE 

O segundo bloco dos resultados está apresentado nas tabelas 2 a 13 e 

correspondem às questões 6 a 27 do instrumento de pesquisa que buscam 

compreender os conhecimentos sobre a Espiritualidade dos entrevistados, como 

Variáveis N % 

Gênero   

Feminino 4 36,4 

Masculino 7 63,6 

Total 11 100,0 

Idade   

23 anos 1 9,1 

24 anos 2 18,2 

25 anos 2 18,2 

26 anos 1 9,1 

27 anos 3 27,3 

29 anos 1 9,1 

35 anos 1 9,1 

Total 11 100,0 

Ano    

5º ano 11 100,0 

Etnia   

Branco  7 63,6 

Outras  4 36,4 

Total 11 100,0 

Renda Familiar   

De 1 a 3 salários mínimos 2 18,2 

De 4 a 7 salários mínimos 1 9,1 

De 8 a 12 salários mínimos 4 36,4 

Mais de 12 mínimos 4 36,4 

Total  11 100,0 
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eles percebem a mesma e a influência do tema em sua formação profissional. A 

tabela 2 a seguir apresenta como os residentes entendem por Espiritualidade e 

corresponde à questão 6.  

5.2.1  Entendimento de espiritualidade 

Tabela 2: Frequência relativa e absoluta das respostas dos participantes da 
pesquisa referentes ao que entendem por espiritualidade. Jequié, Brasil, 2015. 

Afirmativas Respostas n % 

 

 

 

 

O que você 
entende por 

espiritualidade? 

Postura ética e humanística 2 18,2 

Busca de sentido e significado para a vida humana 2 18,2 

Crença e relação com Deus/Religiosidade 1 9,1 

Crença em algo transcendente à matéria 2 18,2 

Crença na existência da alma e na vida após a 
morte 

1 9,1 

Busca de sentido e significado para a vida humana 
Crença e relação com Deus/Religiosidade 
Crença em algo transcendente à matéria 
Crença na existência da alma e na vida após a 
morte 

2 18,2 

Busca de sentido e significado para a vida humana 
Crença e relação com Deus/Religiosidade 

1 9,1 

Total 11 100,0 

 

Corroborando com os entrevistados, no que se refere a busca de sentido e 

significado para a vida humana temos que, de acordo com Allen (2003) a 

espiritualidade pode ser compreendida como uma busca do individuo por respostas 

para questões que fogem da compreensão humana, podendo trazer uma ligação 

com o sagrado e o sobrenatural. Com isso pode ser representado que na 

espiritualidade encontram-se respostas e explicações, essas trazem muitas vezes 

sensação de esperança e paz para a vida do indivíduo (DAL-FARRA; GEREMIA, 

2010).  

Nesse contexto a espiritualidade poder ser conceituada como uma busca por 

significados e explicações para a vida, uma conexão que vai além do meio material, 

podendo ou não incluir a participação da religiosidade (SAAD; MASIERO; 

BATTISTELLA, 2001). 
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998), a 

espiritualidade como um conjunto de todas as emoções. Considerando que há mais 

no viver do que pode ser compreendido, desde questões, como significado e sentido 

da vida, não ficando limitada a crenças ou práticas religiosas. 

Com isso, a espiritualidade é definida como característica individual que pode 

incluir a crença em um Deus, ou a fé em algo, representando uma ligação do 

individuo com o Universo e com outras pessoas. Logo, a espiritualidade envolve 

diversos fatores e conceitos sobre a importância e o propósito da vida, indo muito 

além da religiosidade, crenças e dogmas (SULLIVAN, 1993). 

 

Tabela 3: Frequência relativa e absoluta das respostas dos participantes da 
pesquisa referentes à relação entre Saúde e Espiritualidade. Jequié, Brasil, 2015. 

Respostas  n % 

Humanização da medicina 2 18,2 

Qualidade de vida 1 9,1 

Saúde total/Holística 5 45,5 

Interferência positiva ou negativa da religiosidade na saúde 1 9,1 

Interferência do transcendente/imaterial na saúde 1 9,1 

Abordagem do viver e do morrer 1 9,1 

Total 11 100,0 

 

Diante das respostas dos entrevistados que relacionaram saúde e 

espiritualidade com saúde total/holística, Guimarães e Avezun (2007), concluem que 

a influência da religiosidade/espiritualidade na saúde tem demonstrado potencial 

impacto sobre a saúde física, definindo-se como possível fator de prevenção ao 

desenvolvimento de doenças, na população previamente sadia, e eventual redução 

de óbito ou impacto de diversas doenças.  

A relação da espiritualidade com a saúde vem se tornando um conceito a ser 

conhecido e discutido nas práticas de saúde cotidiana. A espiritualidade, 

historicamente, tem sido ponto de satisfação e conforto para diversos momentos da 

vida e no contexto da saúde e doença que os indivíduos vivenciam, tendo a ver com 

uma reflexão onde se busca um significado para a vida e uma relação com o 

sagrado (GUIMARÃES; AVEZUM, 2007). 

A tabela 4 mostra o quanto os entrevistados acham que a 

religião/espiritualidade influencia na saúde dos seus pacientes se esta influência é 

positiva ou negativa e com que intensidade a espiritualidade/religiosidade dos 
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médicos interfere no entendimento do processo saúde-doença e na relação médico-

paciente. Correspondendo as questões 8, 9 e 10 do instrumento de coleta.  

 

Tabela 4: Frequência relativa e absoluta das respostas dos participantes da 
pesquisa referentes à influência da religiosidade/espiritualidade na saúde dos 
pacientes. Jequié, Brasil, 2015. 
 

Afirmativas Respostas N % 

 
 

O quanto você acha que 
religião/espiritualidade 

influencia na saúde de seus 
pacientes? 

Extremamente  3 27,3 

Muito 6 54,5 

Mais ou menos 2 18,2 

Pouco  0 0 

Muito pouco ou nada 0 0 

Total  11 100,0 

 
A influência da 

religião/espiritualidade na 
saúde é geralmente positiva 

ou negativa? 

Geralmente positiva 9 81,8 

Geralmente negativa 0 0 

Igualmente positiva e negativa 2 18,2 

Não tem influência 0 0 

Total 11 100,0 

 
Com que intensidade a 

espiritualidade/religiosidade 
dos médicos interfere no 
entendimento do processo 
saúde-doença e na relação 

médico-paciente? 

Enorme intensidade 2 18,2 

Grande intensidade 2 18,2 

Moderada intensidade 6 54,5 

Pequena intensidade  1 9,1 

Não interfere 0 0 

Total 11 100,0 

 

De acordo com o observado onde 54,5% dos entrevistados responderam que 

a religião/espiritualidade influência muito na saúde dos pacientes e analisando a 

espiritualidade em um contexto mais amplo com relação à vida, que conceitua o 

amor com respeito e confiança, um amor solidário e humilde, sendo fundamental na 

vida de indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade por estarem em 

momento de doenças (PORTAL, 2004). 

No que se refere à intensidade com a qual espiritualidade/religiosidade dos 

médicos interfere no entendimento do processo saúde-doença e na relação médico 

paciente. Sá e Pereira (2007) coloca que analisando a partir da prática profissional 

do profissional de saúde, o mesmo não responde somente pelo que é material em 

seu cuidado prestado ao paciente, mas por um ser que tem vida e que sofre no seu 

todo: corpo, mente e espírito. Com isso um profissional de saúde com espiritualidade 
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é, assim, voltado a fazer com que o paciente consiga aceitar sua situação de saúde, 

diminuir seu sofrimento e enfrentar seus conflitos pessoais. 

Na tabela 5, observa-se aspectos relativos aos entrevistados no que se refere 

a abordagem dos temas, fé, religiosidade/espiritualidade direcionados aos pacientes, 

como se sentem ao fazer esse tipo de abordagem. A tabela corresponde às 

questões 11, 12 e 13 do instrumento de coleta.  

 
Tabela 5: Frequência relativa e absoluta das respostas dos participantes da 
pesquisa referentes à abordagem do tema religiosidade/espiritualidade com seus 
pacientes. Jequié, Brasil, 2015. 
 

Afirmativas Respostas n % 

 

Você sente vontade de 
abordar o tema 

fé/espiritualidade com 
os pacientes? 

Sim, raramente 3 27,3 

Sim, frequentemente 5 45,5 

Não 3 27,3 

Total  11 100,0 

 
 

O quanto você se 
considera preparado 
para abordar aspectos 
religiosos/espirituais 
com seus pacientes? 

Muitíssimo preparado 0 0 
Muito preparado 2 18,2 

Moderadamente preparado 5 45,5 

Pouco preparado 3 27,3 

Nada preparado  0 0 

Não se aplica 1 9,1 

Total  11 100,0 

 
 

O quanto você acha 
pertinente tal 
abordagem? 

Muitíssimo pertinente 1 9,1 

Muito pertinente 5 45,5 

Moderadamente pertinente 4 36,4 

Pouco pertinente 1 9,1 

Nada pertinente  0 0 

Total  11 100,0 

 

Dentro desse contexto a assistência em saúde traz consigo a valorização da 

comunicação com o paciente, de uma forma que o profissional de saúde possa 

estabelecer uma rede de diálogo e confiança, onde seja possível promover ações e 

atividades assistenciais fortalecidas dentro das normas éticas e valores como, 

respeito, reconhecimento do outro como um todo e solidariedade (OLIVEIRA; 

COLLET; VIEIRA, 2006). 

Nesse sentido, prestar assistência ao paciente traz consigo a valorização do 

diálogo com o paciente, de uma forma que o médico consiga estabelecer um meio 

de diálogo e confiança, onde seja possível estimular condutas e atividades 

assistenciais fortalecidas dentro da espiritualidade e valores como, respeito, 
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reconhecimento do outro como um todo e solidariedade (OLIVEIRA; COLLET; 

VIEIRA, 2006). 

A seguir, a tabela 6 demonstra, segundo os entrevistados, quando é 

apropriado ao médico rezar com seus pacientes, o correspondente à questão 14 do 

instrumento de coleta.  

 

Tabela 6: Frequência relativa e absoluta das respostas dos participantes referente a 
quando é apropriado para o médico rezar com seu paciente. Jequié, Brasil, 2015. 
 

Respostas   n       % 

Nunca  0 0 

Somente se o paciente solicitar 7 63,6 

Sempre que o médico achar que é apropriado 4 36,4 

Total 11 100,0 

 

De acordo com Cavaco et al. (2010) a esperança obtida por pacientes com a 

dimensão espiritual estimulada representa uma perspectiva positiva para o futuro. 

Ela contribui para que o indivíduo se mova em busca desse futuro com mais animo, 

é de grande importância para o bem-estar espiritual e está relacionada à sobrevida e 

ao ganho de força para enfrentamento de problemas. 

A espiritualidade pode ajudar a manter acesa a chama da esperança, 

fortalecendo os indivíduos no enfrentamento das dificuldades decorrentes da 

doença. A rotina de uma pessoa com enfermidade é pontuada com um convívio 

diário com limitações e provações, onde alguns desses processos de adoecimento 

refletem na esperança de vida do mesmo (DE PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 

2009). 

A seguir a frequência com que os entrevistados abordam sobre o tema 

religião/espiritualidade com seus pacientes em suas práticas. Assim, na tabela 7 os 

dados fazem referência as questões 15, 15a e 15b. 
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Tabela 7: Frequência relativa e absoluta das respostas referentes a se o participante 
já perguntou aos pacientes quanto a religião/espiritualidade. Jequié, Brasil, 2015. 
 

Afirmativas Respostas N % 

Você alguma fez já perguntou 
sobre a 

religião/espiritualidade dos 
seus pacientes? 

Sim  10 90,9 

Não 1 9,1 

Não se aplica, eu não vejo pacientes 0 0 

Total 11 100,0 

 
 

Com que frequência você 
pergunta? 

Raramente  1 9,1 

Algumas vezes 4 36,4 

Comumente  1 9,1 

Sempre  5 45,5 

Total  11 100,0 

 
Com que frequência os 
pacientes parecem 

desconfortáveis quando são 
questionados sobre a 

religiosidade/espiritualidade? 

Nunca  5 45,5 

Raramente  4 36,4 

Algumas vezes 2 18,2 

Comumente  0 0 

Sempre  0 0 

Total  11 100,0 

 
 

Diante dos dados apresentados encontramos na população de residentes, 

que 90,9% dos entrevistados já perguntaram sobre a religiosidade/espiritualidade 

dos seus pacientes, contrastando com 9,1% que nunca perguntou. No que se refere 

à frequência com que perguntam, 45,5% afirmam perguntar sempre. De acordo com 

os entrevistados 45,5% dos pacientes quando questionados nunca se sentem 

desconfortáveis e 36,4% raramente se sentem desconfortáveis. 

De acordo com a tabela 07, observa-se que a maioria dos entrevistados 

(90,9%) se preocupa em obter informações sobre a religiosidade/espiritualidade de 

seus pacientes. Essas informações são importantes, pois colaboram no 

enfrentamento de uma enfermidade. Esse enfrentamento religioso/espiritual pode 

construir estratégias positivas ou negativas, por exemplo, sentimentos de segurança 

e conforto consistem o enfrentamento positivo, e em contraposição o enfrentamento 

negativo se associa a uma visão pessimista do mundo e pouca autoconfiança. Por 

isso a importância do profissional de saúde identificar o grau de 

espiritualidade/religiosidade do paciente (PANZINI; BANDEIRA, 2007; GOBATTO; 

ARAUJO, 2013). 

A relação entre espiritualidade/religiosidade e saúde engloba algumas 

dimensões. A dimensão comportamental consiste em dietas, comportamentos de 

risco, etc. A social envolve, por exemplo, o suporte emocional de membros da 



 29

instituição religiosa. A psicológica relaciona-se às crenças e cognições que influem 

no enfrentamento e na qualidade de vida e a fisiológica diz respeito às práticas que 

afetam a resposta de estresse (FITCHETT; CANADA, 2010). 

Nesse aspecto, destaca-se o Ministério da Saúde, que tem como objetivo a 

humanização nas praticas da saúde. Para isso, é necessário que o profissional de 

saúde olhe o individuo como um todo, de maneira universal e integral, levando em 

consideração as especificidades do paciente, bem-estar e felicidade, havendo uma 

visão biopsicossocial, onde deve incluir a parte espiritual do paciente na atenção a 

saúde, pois essa dimensão diz muito sobre o sujeito, assim como todas as outras 

especificidades que envolvem o ser humano (WANDERLEY, 2011). 

No que se refere à pergunta sobre religião/espiritualidade aos pacientes, 

percebe-se que existe uma resistência por parte dos profissionais com relação ao 

receio em ter suas ações voltadas para questões espirituais, por não saberem como 

lidar com as diferenças culturais. Porém, essa abordagem na maioria das vezes é 

realizada pelo profissional que está mais perto do paciente, prestando cuidado diário 

(ROCHA, 2006). 

Com isso é de relevância que o profissional de saúde busque proporcionar 

um cuidado ao ser humano dentro do contexto holístico, cuidando do indivíduo em 

todos os seus aspectos, dando ênfase ao setor espiritual, ajudando para que o 

mesmo possa vivenciar momentos de dificuldade com paz e conforto. Assim, a 

espiritualidade também é ter discernimentos para aceitar seus próprios limites 

estando em uma situação confortável ou de dificuldade, sendo solidário com quem 

mais necessita (LELOUP; HENNEZEL, 2003). 

Diante do autor Vasconcelos (2006) a espiritualidade presente no profissional 

e no indivíduo permite ao profissional de saúde relacionar questões racionais, 

emocionais, afetivas e científicas, a fim de garantir uma facilidade em tratar a pessoa 

sob seus cuidados e oferecer condições agradáveis à situação em que o mesmo 

está inserido. 

Em se tratando da espiritualidade na saúde em um sentido amplo trata-se de 

estimular de todas as formas possíveis a evolução do tratamento com qualidade 

sendo prestado ao paciente, aliado à união, cooperação e colaboração de todos os 

envolvidos, sejam eles profissionais voltados para assistência, coordenadores ou 

gestores. Com isso, haveria incentivo para uma participação ativa durante toda a 
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reabilitação do paciente, buscando amenizar a convivência hospitalar ou o agravo 

pelo qual o mesmo esteja passando (OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006). 

Após a criação desse vínculo de confiança entre profissional e paciente, é 

possível a identificação de questões mais profundas do indivíduo, e assim, conhecer 

a importância da espiritualidade na vida dele e de sua família, podendo ser incluída 

nos cuidados do mesmo (SAPORETTI, 2009). 

A tabela 8, a seguinte, traz resultados referentes à questão 16, onde são 

abordadas as afirmações que desencorajam os entrevistados a discutir religiosidade/ 

espiritualidade com seus pacientes.  

 
 
Tabela 8: Frequência relativa e absoluta das respostas referentes às afirmações que 
desencorajam a discutir religião/espiritualidade com seus pacientes. Jequié, Brasil, 
2015. 
 

Afirmativa Respostas N % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algumas das 
afirmações 
seguintes 

desencorajam você 
a discutir religião/ 
espiritualidade com 
seus pacientes? 

 

Falta de conhecimento 1 9,1 

Falta de treinamento  1 9,1 

Falta de tempo 0 0 

Desconforto com o tema 1 9,1 

Medo de impor pontos de vista religiosos aos 
pacientes 

1 9,1 

Conhecimento sobre religião não é relevante 
no tratamento médico 

0 0 

Não faz parte do meu trabalho 0 0 

Medo de ofender os pacientes 1 9,1 

Medo de que meus colegas não aprovem 0 0 

Outros  1 9,1 

Falta de treinamento 
Falta de tempo 
Desconforto com o tema 
Medo de impor pontos de vista religiosos aos 
pacientes 
Medo de ofender os pacientes 

 
 

2 

 
 

18,2 

Falta de conhecimento 
Medo de impor pontos de vista religiosos aos 
pacientes 
Medo de ofender os pacientes 

 
1 

 
9,1 

Falta de tempo 
Medo de impor pontos de vista religiosos aos 
pacientes 

 
1 

 
9,1 

Falta de treinamento 
Medo de ofender os pacientes 

1 9,1 

Total  11 100,0 
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Diante das respostas encontradas, entende-se que a maior parte das 

respostas foram afirmações marcadas mais de uma afirmação na questão, 

totalizando 18,2% das respostas, sendo Falta de treinamento, falta de tempo, 

desconforto com o tema, medo de impor pontos de vista religiosos aos pacientes, 

medo de ofender os pacientes. As outras afirmações demonstraram que não houve 

grandes diferenças, sendo falta de conhecimento, falta de tempo, desconforto com o 

tema, medo de ofender os pacientes, marcadas como única afirmação por questão 

sendo 9,1%.  

Nota-se que na tabela 08 as principais dificuldades encontradas pelos 

médicos para tratar desse assunto com seus pacientes consistiram em falta de 

conhecimento e de tempo, desconforto e medo de ofender os pacientes. Apesar de, 

a maioria dos entrevistados perguntarem aos seus pacientes sobre a 

religiosidade/espiritualidade dos mesmos (tabela 07). 

O médico é o principal protagonista no auxilio aos pacientes, possui um papel 

determinante durante o enfrentamento de uma doença por parte dos seus pacientes, 

pode possibilitar cura, alívio e conforto através dos conhecimentos adquiridos 

durante sua formação e experiências para aqueles que estão doentes (OLIVEIRA et 

al., 2013). 

Segundo Puchalski (2001) Com a valorização do saber científico, a 

espiritualidade tornou-se um assunto pouco abordado entre os profissionais de 

saúde, deixando de lado a visão integral do sujeito. Esses profissionais consideram 

como uma dificuldade auxiliar os pacientes na busca por sentido e aceitação em 

meio ao sofrimento, a doenças crônicas e a perdas. 

  Nesse contexto entende-se a importância de abordar com seus pacientes um 

assunto tão presente na vida do ser humano, a espiritualidade e a religiosidade, pois 

é através destes conceitos que o enfermo irá buscar mais apoio (SOCCI, 2006).  

 Arrieira et al. (2011) relata que durante a produção de conhecimento 

(formação médica) as ciências da saúde foram substituídas pelas ciências das 

doenças. Pois o foco se concentra apenas na doença, sintomas, tratamento e cura, 

não dando conta das dimensões físicas, psíquicas, sociais e espirituais presentes no 

ser humano. 

A tabela 9, na página seguinte, mostra quais as ferramentas ou tratamentos 

espirituais que os residentes acham que poderiam ser recomendados para seus 

pacientes e se refere à questão 17.  
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Tabela 9: Frequência relativa e absoluta das respostas referentes às ferramentas ou 
tratamentos espirituais que poderiam ser recomendados aos pacientes. Jequié, 
Brasil, 2015. 
 

Afirmativa Respostas N % 

 
 

Quais das 
ferramentas ou 
tratamentos 

espirituais você 
acha que 

poderiam ser 
recomendados 

para seus 
pacientes? 

Reza/prece 1 9,1 

Leitura religiosa 1 9,1 

Água fluidificada/ água energizada/água benta 0 0 

Desobsessão/ Exorcismo/descarrego 0 0 

Imposição de mãos/Reike/Passe/Johrei 0 0 

Trabalhos de caridade em templos religiosos 0 0 

Outros  4 36,4 

Reza/prece 
Leitura religiosa 
Trabalhos de caridade em templos religiosos 

 
2 

 
18,2 

Reza/prece 
Leitura religiosa 

3 27,3 

Total  11 100,0 

 
Percebe-se através das afirmações que prevaleceram quanto à ferramentas 

ou tratamentos espirituais, 36,4% relacionaram a outro tipo de ferramentas ou 

tratamentos como reflexão, 27,3% acreditam que reza/prece e leitura religiosa 

poderiam ser recomendados aos pacientes,  18,2% marcaram mais de uma 

afirmação sendo, reza/prece, leitura religiosa e trabalhos de caridade em templos 

religiosos.  

 As intervenções de cunho religioso ou espiritual poderiam modificar alguns 

pensamentos do indivíduo, acometido por alguma doença, como por exemplo, maior 

aceitação da sua nova condição de saúde, maior suporte social, compreensão de 

sua existência e incentivo a crença e a fé dos mesmos (DJURIC et al., 2009; 

HUGUELET et al., 2011).  

 Algumas intervenções religiosas já foram realizadas em algumas doenças, as 

preces intercessoras realizadas a distância, que podem ser com ou sem a ciência do 

paciente, podem ser consideradas como fonte de terapêutica complementar 

(OLVER; DUTNEY, 2011; HORISK; CUCELOGLU; ERPOLAT, 2014). 

Alguns estudos têm proposto estratégias para estimulação das crenças 

espirituais/religiosas com o objetivo de melhorar a saúde física e mental do paciente 

(ANDO et al., 2010; KOSZYCKI et al., 2010; KA’OPUA et al., 2011). 

As estratégias utilizadas pelos indivíduos, com o objetivo de enfrentar 

situações de estresse, sejam elas cognitivas e comportamentais, são consideradas 

como um enfrentamento ou coping. Ao buscar recursos religiosos e espirituais como 
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maneira de enfrentar as condições adversas a saúde, o individuo está utilizando o 

coping religioso/espiritual (PANZINI; BANDEIRA, 2007; MELAGGI, 2009).  

Relacionando espiritualidade, religião e saúde a Lei nº 9.982 de 2000, 

regulamentou a prestação de assistência religiosa, assegurando que os religiosos 

possam dar atendimento aos internados nos hospitais da rede pública ou privada, 

estabelecimentos prisionais civis ou militares, desde que não coloquem em risco as 

condições do paciente.  

As tabelas 10, 11, 12 e 13 tratam do tópico que aborda a formação acadêmica 

e o tema espiritualidade. Se o tema é abordado pelos docentes, se a formação 

universitária fornece informações para que esse tema seja abordado, se existe 

alguma atividade voltada para essa temática. Correspondendo as questões 18 a 27 

do instrumento de coleta.  

 
Tabela 10: Frequência relativa e absoluta das respostas relacionado aos docentes 
abordarem temas sobre crenças religiosas ou espirituais. Jequié, Brasil, 2015. 
 

Afirmativas Respostas n % 
 

Os docentes já 
abordaram temas 
sobre crenças 
religiosas ou 
espirituais nas 
atividades 

curriculares? 
 

Nunca 2 18,2 

Raramente 2 18,2 

Algumas vezes 6 54,5 

Comumente 1 9,1 

Sempre 0 0 

Total 11 100,0 

 
A formação 

universitária atual 
fornece informações 
suficientes para que 

os acadêmicos 
consigam abordar as 
crenças religiosas ou 

espirituais dos 
pacientes? 

Nem um pouco 2 18,2 

Um pouco 3 27,3 

Mais ou menos 4 36,4 

Bastante  1 9,1 

Muitíssimo 0 0 

Não tenho opinião formada 1 9,1 

Total  11 100,0 

 
 

O processo de formação universitária é considerado o momento de formação 

profissional e pessoal, onde novos valores são agregados pelo aluno, sendo uma 

etapa importante para a carreira a seguir. Nesse sentido, o contato e o ensino dos 

professores na vivência clínica modificam suas atitudes em relação a colegas e a 

pacientes. Assim, a forma como a qual é abordada questões de espiritualidade pelo 
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docente e percebida pelos alunos pode levar a maior compreensão dessa dimensão, 

no próprio cuidado (TOMASSO; BELTRAME; LUCCHETTI, 2011). 

Na análise da tabela 10 permite observa-se que 54,5% dos entrevistados 

afirmam que os docentes já abordaram temas sobre crenças religiosas ou espirituais 

nas atividades curriculares. Assim, fica evidente a possibilidade e os benefícios da 

utilização da espiritualidade no processo de formação profissional como um meio 

que permite uma formação acadêmica diferenciada, que forma o profissional com 

valores, onde vive o acolhimento aliado à espiritualidade, sem julgamentos e sem 

preconceitos, abrindo-se à possibilidade de acolhimento do outro com sua 

espiritualidade, seja ela como for (EL-KHATIB, 2008). 

Logo, utilizar o acolhimento, contato do profissional com o paciente, levantam 

questões como valorização da sensibilidade e da escuta atuando como fatores 

fundamentais para realizar o cuidado. Entende-se que é uma relação de 

solidariedade. Porém, compreendemos que tal relação acontece entre seres 

humanos com a finalidade de estabelecer uma relação saudável, onde seja 

partilhado o conhecimento e as experiências vividas, mantendo as relações éticas e 

solidárias (CASATE; CORRÊA, 2005). 

Nesse contexto, com relação ao item relacionado à abordagem do tema na 

formação universitária, tem-se que 36,4% afirmaram que é abordada mais ou 

menos. Esse resultado permite comparar a um estudo realizado em Botucatu-SP, 

onde docentes do Curso de Medicina, afirmaram que a universidade não fornecia 

informações a esse respeito suficientes para o aluno (MARIOTTI et al., 2011). 

Na tabela 11, seguinte, observa-se aspectos relativos à forma que os 

residentes buscam conhecimento sobre temas de saúde e espiritualidade. A tabela 

corresponde à questão 24 do instrumento de coleta.  
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Tabela 11: Frequência relativa e absoluta das respostas referentes à busca de 
conhecimento sobre temas de saúde e espiritualidade dos participantes da pesquisa. 
Jequié, Brasil, 2015. 
 

Afirmativa Respostas N % 

 
 
 
 
 

De que forma 
você busca 

conhecimento 
sobre temas de 

saúde e 
espiritualidade? 

 
 

Eu não busco conhecimentos sobre o tema 3 27,3 

Assisto palestras que abordam o tema 0 0 

Leio livros que abordam o tema 2 18,2 

Leio artigos científicos que abordam o tema 2 18,2 

Procuro ensinamento sobre o tema através de 
docentes da faculdade 

0 0 

Procuro ensinamento sobre o tema dentro da 
minha própria religião 

1 9,1 

Assisto palestras que abordam o tema 
Leio livros que abordam o tema 
Procuro ensinamento sobre o tema dentro da 
minha própria religião 

 
2 

 
18,2 

Procuro ensinamento sobre o tema através de 
docentes da faculdade 
Procuro ensinamento sobre o tema dentro da 
minha própria religião 

 
1 

 
9,1 

Total 
 

11 100,0 

 

 

A partir das respostas percebe-se que 27,3% não buscam conhecimentos 

sobre os temas saúde e espiritualidade. Esse resultado só confirma o medo dos 

entrevistados em abordar sobre o tema com os pacientes e a própria dificuldade em 

conceituar e diferenciar religiosidade e espiritualidade. A espiritualidade pode ser 

conceituada como uma dimensão intrínseca ao ser humano independente dele ser 

praticante de religião ou não, é a procura de sentido para sua vida e para as 

relações com os outros (RIBEIRO, 2008).  

A tabela 12 demonstra aspectos relativos aos entrevistados no que se refere 

a após a entrada para faculdade se suas crenças e condutas em relação a 

religiosidade/espiritualidade modificaram, esta mudança estaria melhor enquadrada 

em qual categoria e se o entrevista acredita que a faculdade tenha contribuído 

diretamente com essas mudanças. A tabela corresponde às questões 25 e 26 do 

instrumento de coleta.  
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Tabela 12: Frequência relativa e absoluta das respostas referentes à faculdade e as 
crenças em relação à religiosidade/espiritualidade dos participantes da pesquisa. 
Jequié, Bahia, 2015. 
 

Afirmativas Respostas N % 

 

Após sua entrada para a 
faculdade, suas crenças ou 

condutas em relação a 
religiosidade/espiritualidade 

se modificaram? 

Sim 6 54,5 

Não 5 45,5 

Total 11 100,0 

 
 
 
 

Esta mudança estaria 
melhor enquadrada em 

 qual categoria? 
 

Mudança de religião/prática espiritual 1 9,1 

Maior assiduidade em práticas 
religiosas ou espirituais 

 
0 

 
0 

Menor assiduidade em práticas 
religiosas ou espirituais 

 
0 

 
0 

Maior interesse religioso ou espiritual 3 27,3 

Menor interesse religioso ou espiritual 0 0 

Não se aplica 6 54,5 

Menor assiduidade em práticas 
religiosas ou espirituais 
Maior interesse religioso ou espiritual 

 
1 

 
9,1 

Total 11 100,0 
 

De acordo com os entrevistados, 54,5% referem que após a sua entrada para 

o curso, suas crenças ou condutas em relação a religiosidade/espiritualidade se 

modificaram. Com isso para alcançar uma espiritualidade pessoal o individuo não 

necessita pertencer a uma religião, seguindo normas, doutrinas e dogmas 

preestabelecidos, a espiritualidade relaciona-se com fatores que superam o plano 

real e leva um proposito a vida. Além disso, os conceitos que embasam a 

espiritualidade podem atuar desencadeando fatores individuais positivos e 

melhorando a qualidade de vida pessoal e em grupo (SAAD; MASIERO; 

BATTISTELLA, 2001). 

É possível identificar que a espiritualidade no ensino da graduação está 

escassa, sendo necessário envolver mais profundamente a temática nas matrizes 

curriculares dos cursos de saúde. Em consequência disso, observamos que existem 

profissionais despreparados para lidar com situações que envolvam a 

espiritualidade, religiosidade e saúde (CORTÊS; PEREIRA; TARANTINO, 2005). 

Partindo do objetivo da saúde, que trata-se de proporcionar um atendimento 

integral e humanizado ao paciente, vemos a necessidade de consolidar uma 

formação humanística e bioética mais consistente, onde o profissional de saúde do 

terceiro milênio possa cuidar do individuo em meio a suas crenças e nuanças, não 

apenas observando-o como doença (BRASIL, 2004; SIQUEIRA, 2006). 
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 O estudo de Dantas Filho e Sá (2007) aponta que poderia enquadrar a 

espiritualidade dentro do contexto da Bioética, pois esse conceito influencia no modo 

de tratar os pacientes, contribuindo com o maior respeito pelas crenças do indivíduo, 

desfazendo uma postura mais autoritarista do médico, evitando a predominância de 

suas crenças em função das crenças do paciente, podendo existir uma relação onde 

as decisões sejam negociadas e não impostas. 

5.2.2  Dimensão de religiosidade 

O terceiro bloco dos resultados que aborda questões relativas a dimensão de 

religiosidade, está apresentado nas tabelas a seguir e correspondem às questões 29 

a 35 do instrumento de pesquisa que buscam compreender os conhecimentos sobre 

a religiosidade dos entrevistados.  

A tabela 13 a seguir apresenta como os entrevistados descrevem sua 

afiliação religiosa e o quanto se considera uma pessoa religiosa. Corresponde à 

questão 29 e 30 do instrumento de coleta.  

 
Tabela 13: Frequência relativa e absoluta das respostas referentes à afiliação 
religiosa dos participantes da pesquisa. Jequié, Bahia, 2015. 
 

Afirmativas Respostas n % 

 
 
 
 

Das alternativas, 
aquela que melhor 

descreve sua 
afiliação religiosa 

é? 

Nenhuma, mas acredito em Deus 2 18,2 

Nenhuma e não acredito em Deus 1 9,1 

Evangélico/protestante 1 9,1 

Budista 0 0 

Hindu 0 0 

Judeu 0 0 

Espirita 2 18,2 

Muçulmano 0 0 

Protestante 0 0 

Católico Apostólico Romano 2 18,2 

Umbandista  0 0 

Espiritualista 3 27,3 

Outros  0 0 

Total  11 100,0 

 
O quanto você se 
considera uma 

pessoa religiosa? 
Você diria que é... 

Muito religioso 2 18,2 

Moderadamente religioso 3 27,3 

Pouco religioso 3 27,3 

Não religioso 3 27,3 

Total  11 100,0 



 38

Quanto à religião dos entrevistados, 27,3% descrevem sua afiliação religiosa 

como espiritualista. A religião a qual pertence cada pessoa ocupa lugar de grande 

importância, a religião e a espiritualidade chegam a responder perguntas e clarear 

pensamentos, facilitando a tomada de decisão e atitudes que influenciam a 

formação e o exercício profissional (GUSSI; DYTZ, 2008). 

O termo religião pode se referir ao Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, 

Hinduismo, Budismo e outras crenças religiosas com seus mais variados dogmas. 

Com isso a religiosidade faz referência ao nível de seguimento religioso e como 

esse seguimento reflete nas ações da vida pessoal de cada pessoa, o quanto isso 

influencia na sua conduta e no seu cotidiano, seus hábitos e sua relação com o 

mundo (KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 2001). 

Dessa forma pessoas que adotam práticas religiosas, possuem um sistema 

imune mais forte, que quem se insere em alguma pratica que eleva a espiritualidade 

apresentam menores chances de ter hipertensão arterial, por exemplo, quando se 

fala em qualidade de vida o fato de se sentir acolhido, amado por Deus é um fator 

que proporciona melhor estado físico, mental para o cliente (KOENIG, 2005). 

A tabela 14 faz referência a frequência que o entrevistado vai a uma igreja, 

templo ou outro encontro religioso e a frequência que dedica seu tempo a atividades 

religiosas. Correspondem as questões 31 e 32 do instrumento de pesquisa. 

 
Tabela 14: Frequência relativa e absoluta referentes à frequência que o participante 
da pesquisa vai a uma igreja, templo ou encontro religioso. Jequié, Bahia, 2015. 
 

Afirmativas Respostas N % 
 
 
 
 

Com que frequência 
você vai a uma igreja, 
templo ou encontro 

religioso? 

Mais de uma vez por semana  1 9,1 

Uma vez por semana 1 9,1 

Duas a três vezes por mês 1 9,1 

Algumas vezes por ano  4 36,4 

Uma vez por ano ou menos 2 18,2 

Nunca 2 18,2 

Total  
 

11 100,0 

Com que frequência 
você dedica seu tempo a 
atividades religiosas, 
individuais, como 
preces, rezas, 

meditações, leitura da 
bíblia ou de outros 
textos religiosos? 

Mais do que uma vez ao dia 2 18,2 

Diariamente 4 36,4 

Duas ou mais vezes por semana 0 0 

Uma vez por semana 0 0 

Poucas vezes por mês  2 18,2 

Raramente ou nunca 3 27,3 

Total  
 

11 100,0 
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Observa-se que 36,4% dos entrevistados frequentam algumas vezes por ano 

uma igreja, templo ou encontro religioso. De acordo com Gordon Allport, a 

religiosidade pode ser intrínseca ou extrínseca na vida do ser humano, quando se 

trata da religiosidade intrínseca, as pessoas veem a religião com seu bem maior, e 

todas as outras necessidades são colocadas como de menor importância, sendo 

colocadas a favor da sua crença. Na extrínseca a religião é usada como um meio 

para se atingir algo, como consolo, status e auto absolvição. Logo a seguir uma 

doutrina religiosa pode ser vista como uma necessidade para a pessoa ou como um 

meio (MOREIRA-ALMEIDA; LATUFO NETO; KOENIG, 2006). 

A tabela 15 refere-se à sentir a presença de Deus em sua vida, as crenças 

religiosas estão por trás de toda maneira de viver, se esforça muito para viver a 

religião em todos os aspectos da vida. Correspondem às questões 33, 34 e 35 do 

instrumento de coleta. 

 
Tabela 15: Frequência relativa e absoluta das respostas dos participantes referentes 
às crenças religiosas por trás da maneira de viver. Jequié, Bahia, 2015. 
 

Afirmativas Respostas n % 

 
 

Em minha vida, eu sinto 
a presença de Deus (ou 

do Espírito): 

Totalmente verdade para mim 5 45,5 

Em geral é verdade 3 27,3 

Não estou certo 1 9,1 

Em geral não é verdade 0 0 

Não é verdade 2 18,2 

Total  
 

11 100,0 

 
As minhas crenças 
religiosas estão 

realmente por trás de 
toda minha maneira de 

viver: 
 

Totalmente verdade para mim 2 18,2 

Em geral é verdade 6 54,5 

Não estou certo 3 27,3 

Em geral não é verdade 1 9,1 

Não é verdade 2 18,2 

Total  
 

11 100,0 

 
 

Eu me esforço muito 
para viver a minha 
religião em todos os 
aspectos da vida: 

Totalmente verdade para mim 3 27,3 

Em geral é verdade 2 18,2 

Não estou certo 3 27,3 

Em geral não é verdade 1 9,1 

Não é verdade 2 18,2 

Total  
 

11 100,0 

 
 
Em relação a como sente a presença de Deus em sua vida, 45,5% referem a 

presença de Deus ser totalmente verdade em sua vida. Nesse sentido, salienta-se 

que a religiosidade intrínseca que está associada às questões psicológicas da 
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religiosidade, as crenças que o ser humano segue, seus conhecimentos e 

experiências vivenciadas e das experiências pessoais que dão sustentação ao 

significado pessoal atribuído a religião (CARDOSO; FERREIRA, 2009). Logo, 

praticar a religiosidade de forma intrínseca significa priorizar suas crenças religiosas 

em primeiro lugar, viver de acordo a normas e dogmas presentes na crença 

buscando uma atitude de comprometimento e sentido para a vida (ALLPORT; 

ROSS, 1967). 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível verificar que os participantes da pesquisa compreendem e 

entendem que a espiritualidade é uma constante busca de sentido e significados 

para a vida humana. Entendem, também, que a espiritualidade está relacionada à 

saúde do indivíduo como um todo e que influencia, consideravelmente, de forma 

positiva, na vida dos pacientes. Porém, demostraram que a espiritualidade dos 

médicos em atendimento não interfere no processo saúde doença. 

 Ressalta-se que, apesar de não compreenderem como a espiritualidade do 

médico pode influenciar na vida do paciente, consideram que não se sentem 

preparados para discutir sobre a espiritualidade com o paciente. Todavia, julgam 

pertinente a abordagem desta questão, mas que, por diversos motivos como o 

medo, a insegurança não abordam essa temática com o paciente, limitando-se a 

rezar quando o paciente solicita. 

Percebido, também, que os discentes identificam a presença de Deus na vida 

mas, que não vão à igreja ou templos religiosos, frequentemente. Os discentes 

consideram-se espiritualizados, porém, não seguem regras ou normas instituídas em 

religião e, não buscam conhecimento sobre o tema. 

Desta maneira, juga-se importante que sejam realizadas outras pesquisas na 

área a fim de construir evidências necessárias para o aprofundamento desta 

temática. Além de conduzir a maiores discussões acerca da espiritualidade na 

formação médica, com o intuito de fornecer subsídios aos discentes para a 

abordagem desta temática com seus pacientes na prática de atenção à saúde. 
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APÊNDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM E SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Avaliação da espiritualidade e religiosidade dos estudantes de medicina e 
implicações frente a sua formação médica. 

 

Caro acadêmico, 

 

Este estudo tem como objetivos a avaliação da espiritualidade e religiosidade dos 

acadêmicos pertencentes a sua universidade. A sua participação é voluntária. O 

questionário leva aproximadamente 20 minutos para ser completado. Suas 

respostas serão confidenciais e seu nome não será associado às suas 

respostas. Se você não se sentir confortável em responder a algumas perguntas, 

apenas deixe-as em branco. Por favor, se necessitar deixe comentários adicionais 

em seu questionário. 

 

Obrigado pela sua participação! 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

 

Pesquisador responsável: ____________________________________ 

 

Participante: _______________________________________________ 
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa - 
Plataforma Brasil 
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ANEXO B - Instrumento de coleta de dados 
 

QUESTIONÁRIO 

 

DADOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS DOS DISCENTES: 

 

1.Gênero    

1- Fem             2- Masc 

 

2. Quantos anos você tem? ________ anos 

 

3. Em qual ano da graduação você está? 

   1◦ ano           2◦ ano         3◦ ano           4◦ ano           5◦ ano              6◦ ano 

 

4. Como você definiria sua etnia? Você considera-se . . . 

1 Oriental 

2 Branco 

3 Negro 

4 Mulato 

5 Outras _____________________________ 

 

5. Qual é a sua renda familiar? 

1 Até um salário mínimo 

2 1 a 3 salários mínimos 

3 4 a 7 salários mínimos 

4 8 a 12 salários mínimos 

5 Mais de 12 salários mínimos 

 

PRÁTICA CLÍNICA, O PACIENTE E A ESPIRITUALIDADE: 

 

6. O que você entende por Espiritualidade? (assinale uma ou mais) 

1 Postura ética e humanística. 

2 Busca de sentido e significado para a vida humana. 

3 Crença e relação com Deus / Religiosidade. 
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4 Crença em algo transcendente à matéria. 

5 Crença na existência da alma e na vida após a morte. 

 

7. Você relaciona o assunto “Saúde e Espiritualidade” com:  (assinale uma ou mais) 

1 Humanização da Medicina. 

2 Qualidade de vida. 

3 Saúde total / holística. 

4 Interferência positiva ou negativa da religiosidade na saúde. 

5 Interferência do transcendente/imaterial na saúde. 

6 Abordagem do viver e do morrer. 

 

8. Em geral, o quanto você acha que a religião/espiritualidade influencia na saúde de 

seus pacientes? 

1 Extremamente 

2 Muito 

3 Mais ou menos 

4 Pouco 

5 Muito pouco ou nada 

 

9. A influência da religião/espiritualidade na saúde geralmente é positiva ou 

negativa? 

1 Geralmente positiva 

2 Geralmente negativa 

3 Igualmente positiva e negativa 

4 Não tem influência 

 

10. Em sua opinião, com que intensidade a espiritualidade/religiosidade dos médicos 

interfere no entendimento do processo saúde-doença e na relação médico-paciente? 

1 Enorme intensidade 

2 Grande intensidade 

3 Moderada intensidade 

4 Pequena intensidade 

5 Não interfere 
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11. Você sente vontade de abordar o tema fé/espiritualidade com os pacientes? 

1 Sim, raramente 

2 Sim, freqüentemente 

3 Não 

 

12. O quanto você se considera preparado para abordar aspectos 

religiosos/espirituais com seus 

pacientes?  

1 Muitíssimo preparado 

2 Muito preparado 

3 Moderadamente preparado 

4 Pouco preparado 

5 Nada preparado 

6 Não se aplica 

 

13. O quanto você acha pertinente tal abordagem?  

1 Muitíssimo pertinente 

2 Muito pertinente 

3 Moderadamente pertinente 

4 Pouco pertinente 

5 Nada pertinente 

 

14. Quando é apropriado para o médico rezar com seu paciente? 

1 Nunca 

2 Somente se o paciente solicitar 

3 Sempre que o médico achar que é apropriado 

 

15. Você alguma vez já perguntou sobre a religião/espiritualidade dos seus 

pacientes? 

1 Sim  (Se Sim ..., responder questões 15a e 15b) 

2 Não 

3 Não se aplica, eu não vejo pacientes 
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15a. Com que frequência você pergunta? 

1 Raramente 

2 Algumas vezes 

3 Comumente 

4 Sempre 

 

15b. Com que frequência os pacientes lhe parecem desconfortáveis quando são 

questionados sobre a religiosidade/espiritualidade? 

1 Nunca 

2 Raramente 

3 Algumas Vezes 

4 Comumente 

5 Sempre 

 

16. Alguma das afirmações seguintes desencorajam você a discutir 

religião/espiritualidade com seus pacientes? (MARQUE TODAS QUE COUBEREM) 

1Falta de conhecimento 

2Falta de treinamento 

3Falta de tempo 

4 Desconforto com o tema 

5 Medo de impor pontos de vista religiosos aos pacientes 

6 Conhecimento sobre religião não é relevante no tratamento médico 

7 Não faz parte do meu trabalho 

8 Medo de ofender os pacientes 

9 Medo de que meus colegas não aprovem 

10 Outros _______________________ 

 

17. Quais das ferramentas ou tratamentos espirituais você acha que poderiam ser 

recomendados 

para seus pacientes? 

1 Reza/prece 

2 Leitura religiosa 

3 Água fluidificada/Água Energizada/Água Benta 

4 Desobsessão/Exorcismo/”Descarrego” 
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5 Imposição de mãos/Reike/Passe/Johrei 

6 Trabalhos de caridade em templos religiosos 

7 Outros. Quais? __________________________________________ 

 

A formação acadêmica e o tema espiritualidade: 

 

18. Os docentes já abordaram temas sobre crenças religiosas ou espirituais nas 

atividades curriculares? (se nunca, prossiga para a questão 20) 

1 Nunca 

2 Raramente 

3 Algumas Vezes 

4 Comumente 

5 Sempre 

 

18a. Em qual ano ou semestre da graduação? _________ano, ou _________ 

semestre. 

 

19. A formação universitária atual fornece informações suficientes para que os 

acadêmicos consigam abordar as crenças religiosas ou espirituais dos pacientes? 

1 Nem um pouco 

2 Um pouco 

3 Mais ou menos 

4 Bastante 

5 Muitíssimo 

6 Não tenho opinião formada 

 

20. O acadêmico deve ser preparado, durante a faculdade, para abordar a 

espiritualidade com os pacientes? 

1 Nem um pouco 

2 Um pouco 

3 Mais ou menos 

4 Bastante 

5 Muitíssimo 

6 Não tenho opinião formada 
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21. Você já participou de alguma atividade de formação sobre a relação “Saúde e 

Espiritualidade”? 

1 Sim 

2 Não, mas gostaria de participar 

3 Não e não gostaria de participar 

 

22. Você acredita que temas relacionados a “Saúde e Espiritualidade” deveriam 

fazer parte dos currículos médicos?  

1 Sim                                                                 2 Não 

 

23. Como deveriam ser abordados os conteúdos relacionados à “Saúde e 

Espiritualidade” no Curso Médico? 

1 Disciplina obrigatória específica. 

2 Disciplina optativa específica. 

3 Dentro das atuais disciplinas. 

4 Através de cursos, eventos e estágios. 

5 Não se aplica. 

 

24. De que forma você busca conhecimento sobre temas de saúde e 

espiritualidade? (assinale uma ou mais) 

1 Eu não busco conhecimentos sobre o tema 

2 Assisto palestras que abordam o tema 

3 Leio livros que abordam o tema 

4 Leio artigos científicos que abordam o tema 

5 Procuro ensinamento sobre o tema através dos docentes de minha faculdade 

6 Procuro ensinamento sobre o tema dentro da minha própria religião 

 

25. Após sua entrada para a faculdade, suas crenças ou condutas em relação à 

religiosidade/espiritualidade se modificaram? 

1 Sim                                                                       2 Não 

 

26. Esta mudança estaria melhor enquadrada em qual categoria? (assinale uma ou 

mais) 

1 Mudança de religião/ prática espiritual 



 61

2 Maior assiduidade em práticas religiosas ou espirituais 

3 Menor assiduidade em práticas religiosas ou espirituais 

4 Maior interesse religioso ou espiritual 

5 Menor interesse religioso ou espiritual 

6 Não se aplica 

 

27. Você acredita que a faculdade tenha contribuído diretamente com essas 

mudanças? (Se sim, preencha a questão 28a) 

1 Sim                                        2 Não                                           3 Não se aplica 

 

27a. Se sim, por qual motivo? 

___________________________________________________________________ 

 

28. Qual especialidade você deseja seguir? 

1 Clínica Médica. Qual especialidade? _______________________ 

2 Ginecologia e obstetrícia. Qual especialidade? __________________ 

3 Pediatria. Qual especialidade? __________________________ 

4 Cirurgia. Qual especialidade? _________________________ 

5 Homeopatia 

6 Acupuntura 

7 Epidemiologia 

8 Psiquiatria 

9 Ortopedia 

10 Outras. Qual? __________________________ 

 

DIMENSÃO DE RELIGIOSIDADE: 

 

29. Das alternativas, aquela que melhor descreve sua afiliação religiosa é? 

1 Nenhuma, mas acredito em Deus 

2 Nenhuma e não acredito em Deus 

3 Evangélico/Protestante 

4 Budista 

5 Hindu 

6 Judeu 
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7 Espírita 

8 Muçulmano 

9 Protestante 

10 Católico Apostólico Romano 

11 Umbandista 

12 Espiritualista 

13 Outros (favor especificar): _________________ 

 

30. O quanto você se considera uma pessoa religiosa? Você diria que é . . . 

1 Muito religioso 

2 Moderadamente religioso 

3 Pouco religioso 

4 Não religioso 

 

31. Com que frequência você vai a uma igreja, templo ou outro encontro religioso?  

1 Mais de 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 

 

32. Com que frequência você dedica o seu tempo a atividades religiosas, individuais, 

como preces, rezas, meditações, leitura da bíblia ou de outros textos religiosos? 

1 Mais do que uma vez ao dia 

2 Diariamente  

3 Duas ou mais vezes por semana 

4 Uma vez por semana 

5 Poucas vezes por mês 

6 Raramente ou nunca 

 

A seção seguinte contém três frases a respeito de crenças ou experiências 

religiosas. Por favor, anote o quanto cada frase se aplica a você. 
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33. Em minha vida, eu sinto a presença de Deus (ou do Espírito): 

1 Totalmente verdade para mim 

2 Em geral é verdade 

3 Não estou certo 

4 Em geral não é verdade 

5 Não é verdade 

 

34. As minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda 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 

 

35. 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 

 

36. Você acredita em Deus? 

1 Sim                         2 Não                                   3 Sem opinião formada 

 

37. Você acredita que apesar da morte do corpo, a alma/espírito ainda preserva-se 

viva? 

1 Sim 

2 Não 

3 Sem opinião formada 


