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CASO CLÍNICO
• Dona Vitória de 67 anos recebe uma visita domiciliar de seu Médico de Família e Comunidade e da Agente Comunitária de 

Saúde após o falecimento de seu marido, Manoel. Foram casados por 50 anos e nunca se separaram. Nos últimos meses 
viveu todo o drama da leucemia, que acometeu seu marido e acabou sendo seu fim. “Foram tantas sessões de 
quimioterapia doutor, pra que? Tanto sofrimento!”. Dizendo isso, Dona Vitória começa a chorar enquanto se agarra ao chapéu 
que seu marido usava. Mas logo completou “acho que Deus levou ele na hora que não dava mais, pelo menos ele 
descansou”



RELIGIÃO
• Sistema de crenças que catalisam a aproximação da 

pessoa com o sagrado. É organizado ao redor de 
práticas, símbolos e ritos



RELIGIOSIDADE

• O modo como a pessoa segue sua religião. Pode ser 
organizada ao redor de uma igreja ou grupo. Pode 
ser não organizada, quando a pessoa pratica a 
religião por conta própria



ESPIRITUALIDADE
• Aspecto existencial e intrínseco às pessoas. Relaciona-se à busca por sentido na vida, tocando em 

assuntos sagrados ou transcendentes (o além vida, o pós morte). Serve para conectar com o 
presente, com si próprio, traz conforto e significado



RELAÇÃO ENTRE 
ESPIRITUALIDADE 
E SAÚDE

• Abordar a religiosidade é importante, especialmente em contextos 
clínicos relevantes

• Pessoas que são Testemunhas de Jeová recusam hemotransfusão, pois 
fere os dogmas da religião

• Abordar a espiritualidade é essencial numa relação médico-pessoa 
integral. A espiritualidade se relaciona aos aspectos da vivência 
pessoal mais profundos: o significado da vida e do mundo



RELAÇÃO ENTRE 
ESPIRITUALIDADE 
E SAÚDE

• Evidências atuais demonstram que a espiritualidade (em especial a 
experiencia positiva) se manifesta como fator protetor em saúde, 
tal como a prática de exercícios físicos, controle do tabagismo e 
prática sexual precavida dos riscos

• Em geral a espiritualidade se relaciona a aspectos da saúde mental, 
podendo ser utilizada como adjuvante a terapias.

• Práticas de espiritualidade de relevância médica
• Meditação, mindfulness, práticas corporais integrativas, preces



RELAÇÃO ENTRE 
ESPIRITUALIDADE 
E SAÚDE

• O copingreligioso é uma forma de manejar problemas e 
situações estressantes. Aproxima-se das estratégias 
cognitivo-comportamentais

• Pode ser positivo quando traz benefício à saúde
• Agora que o senhor me deu o livramento dessa doença séria, 

ganhei uma nova chance de me cuidar!

• Pode ser negativo quando traz malefício à saúde, 
configurando uma dor espiritual

• Só pode ser castigo de deus! Também, depois de fazer tanta 
coisa errada, tinha que pagar de alguma maneira. Vai ser meu 
castigo agora!



RELAÇÃO ENTRE 
ESPIRITUALIDADE E 
SAÚDE

• O paradigma médico ao redor do coping demonstra que 
devemos saber reconhece-lo e abordá-lo

• O coping positivo deve ser estimulado e reforçado, 
inclusive utilizado como aliado à terapia

• O coping negativo deve ser compreendido no contexto 
sociocultural. Todas as dores espirituais (culpa, medo, 
angústia) podem e devem ser ressignificadas em 
resiliência, transformando a possível falha em um acerto



BARREIRAS PARA 
A ABORDAGEM À 
ESPIRITUALIDADE 
NA APS

• Falta de conhecimento sobre o assunto
• Falta de treinamento sobre o assunto
• Falta de tempo na consulta padrão
• Desconforto sobre o tema
• Medo de impor ponto de vista religiosos à pessoa
• Preocupação de atuar em área “não médica”
• Pensamento de que o conhecimento da religião é irrelevante 

do ponto de vista médico
• Opinião de que isso não é papel de médico
• Falta de interesse no tema



BARREIRAS PARA 
A ABORDAGEM À 
ESPIRITUALIDADE 
NA APS

• As barreiras podem ser ultrapassadas através do autoconhecimento 
sobre as emoções que surgem a partir da abordagem à 
espiritualidade, associado a abertura ao tema, mesmo diante de 
conflitos ou discordâncias

• O respeito às crenças das pessoas, sem imposição do ponto de vista 
do profissional de saúde, é possível após reflexão sobre a própria 
espiritualidade



COMO ABORDAR A
ESPIRITUALIDADE



MODELOS PARA A 
ABORDAGEM À 
ESPIRITUALIDADE

• Alguns estudiosos propõem a aplicação de questionários e 
metodologias para abordar a história espiritual da pessoa

• Em resumo
• Compartilhar e aprender sobre as crenças espirituais e religiosas
• Avaliar angústia ou força espiritual
• Fornecer cuidado compassivo
• Ajudar a pessoa a encontrar recursos internos de cura e aceitação
• Identificar crenças espirituais ou religiosas que afetem o 

tratamento
• Identificar quando encaminhar a um líder religioso
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MODELO 3H DE 
ABORDAGEM À 
ESPIRITUALIDADE

Emotivo-vivencial
• Experiências sentimentais (compaixão, perdão, amor)
• Modo de relacionamento interpressoal e conexão
• Capacidade de mobilizar recursos internos (força e 

resiliência)
• Esperança e transcendência

Cognitivo-filosófico
• Valores, crenças e ideais que sustentam a 

vida do individuo
• Busca por significado
• Propósito
• Sabedoria ou fé

Comportamental
• Expressão das crenças pessoais
• Obrigações morais com a crença
• Hábitos de vida, escolhas de tratamento
• Práticas (prece, ioga, medictação, ida ao 

templo ou grupo religioso)



MCCP Abordagem 
comunitária

Fatores 
socioculturais

Espiritualidade 
na APS



UNIFICANDO O MÉTODO 
CLÍNICO CENTRADO NA 
PESSOA COM A ABORDAGEM 
À ESPIRITUALIDADE



UNIFICANDO O MÉTODO 
CLÍNICO CENTRADO NA 
PESSOA COM A 
ABORDAGEM À 
ESPIRITUALIDADE

Isso coloca em xeque a visão de que a 
pessoa é passiva em seu cuidado

O profissional de saúde deve entender a 
comunicação como um encontro entre dois 

especialistas



1º  
COMPONENTE: 
EXPLORANDO 
A DOENÇA E A 
EXPERIÊNCIA 
DA DOENÇA

Deve-se avaliar os impactos da espiritualidade na qualidade de vida, 
saúde mental e bem-estar em adultos

Em geral, uma experiência relacionada à espiritualidade se relaciona a 
um melhor desfecho geral em saúde

Ao abordar o tema, o médico não deve julgar se a pessoa merece 
perdão ou punição, mas deve ser capaz de dar suporte para que a 
pessoa reescreva sua história com autonomia



2º  
COMPONENTE: 
ENTENDENDO 
A PESSOA 
COMO UM 
TODO

Coping positivo
Procurar amor/proteção de deus
Maior conexão com forças transcendentais
Buscar ajuda/conforto na literatura religiosa
Buscar perdoar e ser perdoado
Orar pelo bem-estar dos outros
Resolver problemas em colaboração com deus
Ressignificar o estressor como agente de transformação pessoal

Coping negativo
Questionalexistência, amor ou atos de deus
Delegar a deus a resolução dos seus problemas, sem responsabilidade pessoal
Insatisfação/descontentamento em relação a deus ou membros de instituição 
religiosa
Redefinir o estressor como punição divina ou forças do mal



3º  
COMPONENTE: 
ELABORANDO 
UM PLANO 
CONJUNTO DE 
MANEJO DOS 
PROBLEMAS

• Os valores espirituais tem impacto nas decisões da pessoa em 
diversos aspectos

• Quando o médico aborda esses valores, ocorre fortalecimento da 
aliança terapêutica e ressignificação das vivências negativas prévias 
que possam prejudicar o tratamento clínico



4 º COMPONENTE: 
INTENSIFICANDO 
O 
RELACIONAMENTO 
ENTRE PESSOA E 
MÉDICO

• O médico se encarrega de uma função quase apostólica: organizar a 
experiência espiritual e servir como guia

• No entanto, não deve haver proselitismo, ou seja, não pode haver 
esforço de conversão religiosa

• Esse equilíbrio exige autoconhecimento do profissional de saúde, para 
que haja uma gestão adequada dos processos transferenciais e 
contratransferenciais

• O profissional deve ser empático e compassivo





QUANDO 
ENCAMINHAR 
AO LÍDER 
RELIGIOSO

•Nas situações muito específicas de 
abordagem à espiritualidade, 
inerentes àquela religião 

•Nas condições de extrema unção 
•Para discutir situações que possam se 
beneficiar de uma abordagem 
comunitária 
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