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ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE E NO ENSINO  

A visão do homem como simples epifenômeno de processos bioquímicos que 

resultam, em última análise, em corpo que pensa, sente e interage com o meio exterior, 

desprovido de qualquer componente que transcenda a matéria orgânica. Isto influência nos 

sistemas terapêuticos hegemônicos que, por sua vez, encontram limitações em patologias 

crônicas, em quadros considerados, muitas vezes, como fora de possibilidade terapêutica. 

Pensar nisto, é conduzir a diminuição na capacidade em lidar com o sofrimento, tanto por 

parte do paciente, que não encontra conforto para o seu mal, quanto por parte do 

profissional de saúde, que não sabe como lidar com o outro porque não está preparado 

para lidar com a própria finitude. 

As práticas terapêuticas contemporâneas, ao longo dos tempos, procura incorporar à 

medicina biológica aspectos relacionados à espiritualidade e saúde. Para tanto, um estudo1 

evidenciou que, num espaço de 10 anos, aumento de 600% nas publicações científicas 

sobre a relação direta entre o nível de espiritualidade/religiosidade e melhor grau de saúde 

mental, como desfecho clínico, conduzindo a sobrevida e incremento da sensação de bem-

estar e da qualidade de vida. 

O impacto da espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais na qualidade de vida 

pode ser explicado por fatores, como por exemplo, proporcionar melhores relações sociais, 

níveis mais baixos de depressão, assim como maior sensação de esperança e bem-estar2. 

Outro estudo3 aponta para a ação da fé. Este relata que o alívio de dores crônicas 

auxília ao tratamento do alcoolismo, relacionando-se inversamente ao uso de serviços 

hospitalares, mortes e risco relativo de morte em idosos e; na recuperação pós-cirurgia 

cardíaca com menor índice de óbitos, propiciando menores taxas de mortalidade em geral.  

Estudo4 realizado com 120 estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Faculdade de Medicina de Marília, por meio de um questionário, apontou que 83,8% deles 

eram da opinião que, os temas relacionados à saúde e espiritualidade deveriam ser 

contemplados nos currículos. Ademais, a maioria dos discentes atribuíram influência 

relevante da religião/espiritualidade na saúde dos pacientes, bem como eles se sentiam 

parte, moderadamente ou pouco preparados para abordar tais aspectos, movidos por 

sentimentos , tais como: medo de ofender a crença dos pacientes, de serem recriminados 

pelos seus pares, alegando também falta de conhecimento e treinamento para esses 
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aspectos, dentre outras causas e afirma: falta de treinamento e conhecimento foram os 

fatores mais representativos estatisticamente, a saber: 39,1% e 34,8%, respectivamente.  

O estudo do tema se torna mais complexo à medida que os estudantes possuem 

tradições culturais e religiosas diversas, o que influencia diretamente suas crenças pessoais e 

o atendimento que prestam aos pacientes, sendo importante que os mesmos compreendam 

que o conceito de espiritualidade se refere a algo mais abrangente que não inclui 

julgamentos, dogmas ou preconceito1. 

Neste sentido, o ensino superior deve se reestruturar e adequar as demandas do 

século XXI, tendo por objetivo formar profissionais familiarizados com os aspectos de 

espiritualidade/religião e saúde. Isto é a possibilidade de dialogar e avançar na construção 

do conhecimento para ir além do discurso, em especial,  holístico e humanizado, ao 

interagir para além da cura do indivíduo (quando esta é possível), mas principalmente, no 

alívio e conforto aos que sofrem.  
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