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Ciência

Conjunto organizado de conhecimentos 
relativos a determinado objeto, especialmente 
os obtidos mediante a observação , a 
experiencia dos fatos e um método próprio

Aurélio
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É UM ESTADO DE COMPLETO BEM-ESTAR 
FÍSICO, MENTAL E SOCIAL, E NÃO 
MERAMENTE A AUSÊNCIA DE DOENÇAS

( OMS )

SAÚDE

Espiritualidade x Religiosidade

•Espiritualidade : busca pessoal para entender 
questões finais sobre a vida, sobre seu sentido, so bre 
as relações com o sagrado ou transcendente que pode  
ou não levar ao desenvolvimento de práticas religio sas 
ou formações de comunidades religiosas – Koenig, H.

•Religiosidade : extensão na qual um indivíduo 
acredita, segue e pratica uma religião, podendo ser  
organizacional ou não organizacional- Koenig, H.
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A Espiritualidade do Profissional 
de Saúde e do Paciente

• Muitos pacientes têm necessidades espirituais, suas  

crenças os ajudam.

• Crenças religiosas influenciam decisões médicas

• Muitos pacientes gostariam que seus médicos 

comentassem suas crenças espirituais.

KOENIG,HG. Espiritualidade no cuidado com o pacient e,2005

Arch intern Med -1999;159, 1803-1806
EHMAN J W. 

• 66%: se os médicos perguntassem sobre suas 

crenças, aumentariam a confiaça no médico; 

• 45%: suas crenças influenciariam decisões médicas

• 94%: os médicos devem perguntar sobre suas 

crenças.

Univ. Pensilvania
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84%- Dos pacientes acham que religião é importante

91%-Dos pacientes acreditam em Deus

63%- Dos pacientes acham que médicos deveriam 
conversar sobre fé

64%- Dos médicos acreditam em Deus 

Prática Clínica - limites

• Paciente em posição vulnerável  
• Respeito as crenças do paciente
• Consentimento do paciente
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Prática Clínica - barreiras

• Falta de conhecimento  
• Falta de treinamento
• Tempo disponível para consulta
• Desconforto com o tema
• Medo
• Não considerar relevante para o 

tratamento

Alguns trabalhos científicos que  
investigaram a influência da espiritualidade
no tratamento de doenças
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• 3.000 idosos seguida por 6 anos que 
participavam de atividades religiosas 
antes da instalação de deficiência 
evoluíram melhor - Helm et al., 2000

• 3.968 idosos acompanhados por 6 
anos:Freqüência a serviços religiosos 
foi associada a menos mortes e menor 
risco relativo de morte- Koenig et al., 1999

• Pacientes em estágio final de falência renal 
em hemodiálise há muito tempo: A fé religiosa 
foi importante no processo de adaptação-
O’Brien , 1982

• 5.286 cidadãos, seguidos por 28 
anos:Praticantes religiosos tiveram taxas de 
mortalidade menores,e foram mais propensos 
a parar de fumar e a aumentar a prática de 
exercícios- Strawbridge et al., 1997
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A Importância da Oração no 
Enfrentamento de Doenças

• Motivação

• Bem-estar

• Adaptação

• Adesão

Prece Intercessória :  oração altruísta,visando o bem do 
próximo e não o de si mesmo. 
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Produção Científica sobre Prece 
Intersessória

• As evidências apresentadas até agora são 
suficientemente interessantes para justificar 
mais estudos. Os efeitos poderiam ser 
devidos a elementos além do entendimento 
científico presente, que serão entendidos 
com o tempo. Se algum benefício deriva da 
oração, isto pode estar além daquilo que 
qualquer estudo possa provar ou desmentir .

• (Roberts L;Cochrane Review)



31/8/2011

10

Maior Sobrevida

Benefícios

Qualidade de Vida

Reduz Comportamento de Risco

Diminui Atividade do SNS

Melhora da imunidade

Nada na vida é mais maravillhoso do que a fé –
uma grande força motivadora, a qual não
podemos pesar na balança nem testar num
cadinho de laboratório

William Osler; BMJ, 1910
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