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RESUMO 

 

Introdução - Espiritualidade pode ser entendida como busca pessoal, visando 

entender questões relacionadas ao fim da vida e ao sentido de viver, ou que dizem 

respeito às relações com o sagrado ou transcendente, que pode, ou não, levar ao 

desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. 

Objetivo - Identificar as concepções da relação de saúde, espiritualidade e cuidado 

dos graduandos de medicina em uma universidade pública da cidade de Lagarto- 

Sergipe. Método - Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem 

qualitativa, envolvendo uma amostra de 200 estudantes de medicina. Foram utilizados 

dois questionários, o primeiro de fatores sociodemográficos e o segundo sobre 

concepções de espiritualidade, religiosidade e religião relacionando à saúde e ao 

curso, com questões objetivas e semiabertas. Resultados - Evidenciou-se na amostra 

de 200 alunos que foram inclusos na pesquisa, que a maioria dos estudantes era do 

sexo masculino (55%). Do total de estudantes, 65,5% possuem uma religião, com 

predomínio da religião católica (41%), seguida da religião protestante (14%) e em 

terceiro lugar a religião espírita (2,5%). Comparecem a encontros religiosos apenas 

uma vez ao ano (36,5%), e 30% pratica alguma atividade religiosa individual em mais 

de uma vez na semana. O conceito de espiritualidade entendido pelos alunos foi o de 

“religiosidade” (40,5%). Do total de entrevistados, 33% dos estudantes declaram que 

a espiritualidade influencia “muito” na sua saúde e em 75% das opiniões, de maneira 

positiva. A maioria dos estudantes considera importante a abordagem do tema na 

universidade (74,5%) e que deve ser incluído no currículo do curso (72,5%). 

Conclusão - Os resultados desse trabalho sugerem que: O perfil sociodemográfico 

dessa população de alunos revelou predominância do gênero masculino (55%), com 

alto percentual de solteiro(a)s (90,5%), e com 94,5% sem atividade remunerada; os 

estudantes de medicina declaram possuir uma boa qualidade de vida; uma maior 

porcentagem dos estudantes considera conceito de espiritualidade mais comumente 

entendido por essa amostra foi o de “religiosidade”; os estudantes de medicina 

consideram o fator espiritualidade como importante aspecto de influência direta na 

saúde; os estudantes de medicina consideram importante a abordagem do tema 

espiritualidade na graduação médica. 

Palavras-Chave: Espiritualidade, saúde, bem-estar. 
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ABSTRACT 

Introduction - Spirituality is inserted in the current context of health, thus forming with 

it a binomial almost inseparable, being interconnected, in the sense of direct 

influences, one over the other. Spirituality can be understood as personal search, 

aiming to understand issues related to the end of life and the meaning of life, or that 

relate to the relationship with the sacred or transcendent, which may or may not lead 

to the development of religious practices or formations of communities religious. 

Objective - To identify the conceptions of the health, spirituality and care relationship 

of medical undergraduates at a public university in the city of Lagarto - Sergipe. 

Method - This is a descriptive, cross-sectional study with a qualitative approach, 

involving a sample of 200 medical students. Two questionnaires were used, the first 

one of sociodemographic factors and the second about conceptions of spirituality, 

religion and religion relating to health and the course, with objective and semi-open 

questions. Results - It was evidenced in the sample of 200 students that were included 

in the research, that the majority of the students was male (55%). 65.5% of the students 

claimed to have a religion, with predominance of the catholic religion (41%), followed 

by the protestant religion (14%) and thirdly the spiritism religion (2.5%). 36.5% stated 

that only once a year attend religious meetings, and 30% practice some individual 

religious activity more than once a week. The concept of spirituality understood by the 

students was that of "Religiosity" (40.5%). Of the total number of respondents, 33% of 

students state that spirituality influences "a lot" in their health and in 75% of opinions, 

in a positive way. Most students find the university approach to the topic important 

(74.5%) and should be included in the course curriculum (72.5%). Conclusion - The 

results of this work suggest that: The socio-demographic profile of this population of 

students showed a predominance of males (55%), with a high percentage of single 

(90.5%) and 94.5% without paid activity; medical students claim to have a good quality 

of life; a higher percentage of students considered the concept of spirituality more 

commonly understood by this sample was that of "religiosity"; medical students 

consider the spirituality factor as an important aspect of direct influence on health; 

medical students consider it important to approach the subject of spirituality in medical 

graduation. 

Key words: Spirituality, health, well-being. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 A temática sobre espiritualidade já assume lugar de importância crescente na 

abordagem das diversas influências na atenção em saúde. Espiritualidade é a 

característica mais específica do homem (FRANKL, apud VIEIRA, 1992). Segundo o 

médico austríaco, Frankl (1985): “O ser humano propriamente dito começa onde deixa 

de ser impelido (impulsionado) e termina quando cessa de ser responsável. O homem, 

propriamente dito, se manifesta onde houver um eu que decide”, assumindo papel de 

elemento fundamental na busca por significados e propósitos em vida, mergulhando 

assim em contextos íntimos, da natureza, sacros ou não, de significância em bem-

estar físico e mental. Assim funciona como mecanismo de promoção de bem-estar e 

qualidade de vida, através de variáveis do dia a dia e intrínsecas ao ser, que 

funcionam como meio de alívio e transformação íntima inerente a cada personalidade 

humana.  

Segundo Koenig (2001), espiritualidade pode ser entendida como: “Busca 

pessoal, visando entender questões relacionadas ao fim da vida e ao sentido de viver, 

ou que dizem respeito às relações com o sagrado ou transcendente, que pode, ou 

não, levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades 

religiosas”. O mesmo ainda afirma ser papel da espiritualidade, transmitir vitalidade e 

significado aos eventos da vida.  

 Já para a Association of American Medical Colleges (AAMC, 1998): 

“Espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui para a saúde de muitas 

pessoas”. O conceito de espiritualidade é encontrado em todas as culturas e 

sociedades, podendo também ser expressa nas buscas individuais para um sentido 

último através da participação na religião e ou crença em Deus, família, naturalismo, 

racionalismo, humanismo, e nas artes.   

Seguindo essa mesma linha de pensamentos, Reed (1991) diz que, 

“Espiritualidade é a propensão humana para encontrar um significado para a vida 

através de conceitos que transcendem o tangível, um sentido de conexão com algo 

maior que si próprio”.  Os conceitos supracitados convergem, assim como os de 

Koenig, num sentido mais amplo do que religião, assumindo uma expressão da 

espiritualidade, que seria um fator que dá sentido à vida.  
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 Em síntese, espiritualidade é um sentimento pessoal, que estimula um 

interesse pelos outros e por si, uma busca e/ou um encontro do sentido de significado 

da vida capaz de fazer suportar sentimentos debilitantes de culpa, raiva e ansiedade, 

como afirma Saad, M; Masiero, D; Battistella, L.R. (2001), que tem contribuindo para 

o enfrentamento das dificuldades e fatalidades da vida. 

Com base na análise das diferentes abordagens sobre o conceito de 

espiritualidade, notam-se muitas semelhanças entre os autores citados, ressaltando 

uma notoriedade do tema na atualidade, assim como seus amplos conceitos e 

interpretações.  

Convém também exemplificar e esclarecer, a proximidade de definição e 

significado entre espiritualidade, religião e religiosidade, termos que se encontram em 

sua grande maioria das vezes correlatos em muitas publicações e textos científicos, 

pois religião e espiritualidade foram consideradas como uma e a mesma coisa até a 

virada do século XIX. A partir de então, estabeleceu-se gradualmente uma distinção 

entre elas.  

“Religião passou a ser entendida como prática institucionalizada de 
um sistema de crenças, rituais e símbolos, compartilhados por uma 
comunidade. Espiritualidade, por sua vez, pode ser entendida como uma 
busca pessoal por significado e sentido maior no existir e sua relação com o 
sagrado e o transcendente, podendo estar vinculada ou não a uma religião 
formalizada ou designação religiosa” (King e Koenig, 2009).  

 

Além dessa definição, revisão recente sobre o conceito de espiritualidade e 

uma tentativa de sistematizar um conceito mais operacional para fins de estudo são 

apresentadas pelos autores supracitados. 

 Segundo Koenig (2012), “religiosidade envolve um sistema de culto e doutrina 

que é compartilhado por um grupo, e, portanto, tem características comportamentais, 

sociais, doutrinárias e valorais específicas”. Logo, espiritualidade e religiosidade, 

apesar de se encontrarem dentro de um mesmo grupo de pensamentos, possuem 

significados diferentes, baseados em estruturas e filosofias diversas, convergindo 

para um mesmo sentido, de maneira ampla e integral de se pensar aspectos humanos, 

científicos e filosóficos no contexto do cuidar. 

Nesse contexto é proposto que a saúde e espiritualidade, há tempos se 

apresentam como um binômio inseparável, desde séculos atrás na Idade Média, por 

exemplo, assumindo assim papel de importância significativa do bem-estar do ser 

humano. Com o advento da ciência\ razão, esse binômio enfrenta dificuldades de 
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aceitação, caindo assim em descrença com o avançar das ciências e 

pensamentos\tecnologias em saúde. Frequentemente é reafirmado que 

religiosidade\espiritualidade e ciência/razão são, necessariamente, incompatíveis, 

estando em um eterno e inevitável conflito. Muitas vezes inclusive se assume ser 

impossível uma investigação científica da R/E. Ao longo do século XX foi muitas vezes 

predito que a R/E desapareceria com o avanço da ciência. No entanto, essas crenças 

têm sido questionadas por uma ampla gama de bons estudos recentes sobre esse 

assunto. (Numbers, 2009).  

Pesquisas mostraram que valores, crenças e práticas relativas à R/E se 

mantêm relevantes para a maior parte da população mundial e que pacientes 

gostariam de ter suas questões em R/E abordadas nos cuidados em saúde. 

(Pargament, 2013). 

Um extenso conjunto de publicações em bases de dados como Medline, 

PsycLIT, Embase, Ciscom e Cochrane Library têm identificado evidências de que o 

envolvimento religioso está favoravelmente associado a indicadores de bem-estar 

psicológico, incluindo a satisfação na vida, à felicidade, menor frequência de 

depressão e de utilização de drogas de abuso, entre outros, (Almeida, M.J,1999). 

Nota-se, ainda, que a maior parte dos estudos avalia temas relacionados à 

saúde mental e bem-estar, fato este já constatado por alguns autores que apontam 

que pelo menos 80% dos estudos publicados são sobre essa relação, assim como 

revela que a R/E possui efeitos favoráveis nos desfechos em saúde, como melhor 

qualidade de vida, maior sobrevida, melhor saúde mental, maior preocupação com a 

própria saúde e menor prevalência de doenças em geral ( Lucchetti e Koenig, 2013). 

Trazem ainda que, os estudos apontam para menores prevalências de depressão, 

tentativas de suicídio, uso e abuso de substâncias, delinquência, estresse, ansiedade, 

dentre outros.  

No campo dos transtornos mentais, demonstrou-se que R/E têm implicações 

significativas na prevalência (especialmente em transtornos depressivos e por uso de 

substâncias), diagnóstico (ex.: diferenciação entre experiências espirituais e 

transtornos mentais), tratamento (ex.: comportamento de busca de tratamento, 

aderência, mindfulness, terapias complementares), desfechos clínicos (ex.: melhora 

clínica, e suicídio) e prevenção, bem como para a qualidade de vida e bem-estar, tanto 



9 
 

 
 

que a OMS já inclui R/E como uma dimensão de extrema importância para a qualidade 

de vida. (KOENIG, 2001) 

Outros estudos indicam maiores taxas de remissão em doenças psiquiátricas 

para pessoas com maiores crenças religiosas e espirituais e um grande número de 

estudos sustenta a evidência de que a R/E teria efeitos benéficos em medidas de bem-

estar, como autoestima, esperança, felicidade e otimismo, segundo Almeida, 

M.J,1999. O mesmo segue retificando que existem ainda evidências de que pessoas 

com maior R/E são mais cuidadosas com sua saúde e tendem a participar mais de 

rastreios e campanhas preventivas, além de geralmente adotarem comportamentos 

mais saudáveis. 

Em relação a estudos na área de saúde física, as principais evidências estão 

relacionadas à menor mortalidade em pessoas com maiores níveis de R/E. De acordo 

com três revisões sistemáticas recentes, estima-se que essa redução possa ser de 18 

a 25%, diz Lucchetti, G.; Lucchetti, A. L.; Koenig, H. G, 2011. 

 Embora essas evidências mostrem que R/E estão geralmente associadas a 

melhores desfechos de saúde, elas podem também causar danos (ex.: recusa de 

tratamento, intolerância, coping religioso negativo, etc.).  

Moreira-Almeida, A. e Stroppa, A., 2012, vem mostrar que, nos estudos em R/E 

e saúde, são investigados diversos aspectos dessa dimensão. Em relação à 

espiritualidade pode-se avaliar o bem-estar religioso, estado de espiritualidade, 

experiências espirituais diárias, necessidades espirituais, dentre outros. Já as 

dimensões de religiosidade mais comumente investigadas e habitualmente 

associadas a melhores indicadores de saúde são:  

a) organizacional: frequência a serviços religiosos públicos como missas e 

cultos;  

b) privada: práticas privadas, como orações e leituras religiosas;  

c) cooping religioso: estratégias R/E utilizadas por uma pessoa para se adaptar 

a circunstâncias adversas ou estressantes de vida;  

d) orientação religiosa: pode ser intrínseca, onde as pessoas têm na religião 

seu bem maior, outras necessidades são vistas como de menor importância e 

colocadas em harmonia com sua crença religiosa, ou pode ser extrínseca, onde a 

religião é um meio utilizado para obter outros fins ou interesses, para obter segurança 

e consolo, sociabilidade e distração, status e auto absolvição.   
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Estudiosos do assunto recomendam não separar excessivamente, visto que 

são termos relacionados antes de serem interpretados separadamente.  

Compreendendo que espiritualidade, religião e religiosidade, são adjacentes e se 

adicionam um ao outro (Moreira-Almeida, 2010). 

Diante de todos esses dados, essa tendência de abordagem do tema saúde e 

espiritualidade, pode ser demonstrada também, pelo aumento significativo no número 

de grupos de pesquisa interessados na área nos últimos anos. Se, em 1994, apenas 

17 das 126 faculdades de Medicina dos Estados Unidos ofereciam atividades 

curriculares ligadas à espiritualidade, em 1998 este número já atingia 39, e em 2004 

chegava a 84 faculdades de Medicina com atividades desta natureza, segundo Fortin 

e Barnett (2004). 

O primeiro levantamento a avaliar o panorama da formação médica em saúde 

e espiritualidade realizado na América Latina foi desenvolvido no Brasil no ano de 

2012 e demonstrou que 40% dos cursos de graduação em medicina do Brasil 

contemplavam a espiritualidade em suas propostas curriculares. (Lucchetti G et al, 

2013), na maioria das faculdades do sul ou sudeste, a escassez é maior no norte e 

nordeste. 

“Em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, estas propostas estão 

presentes em até três quartos das escolas médicas” (Puchalski, 2006). 

Poucas instituições, entretanto, contam com cursos com disciplinas 

exclusivamente dedicados à espiritualidade e saúde no Brasil.  

Pesquisa sobre o ensino desse tema em escolas médicas no país, publicada 

em 2012, revelou que das 86 (47,7%) instituições que participaram 9 ofereciam um 

curso específico sobre o assunto, sendo 4 (4,6%) obrigatórios e 5 (5,8%) eletivos. Em 

adição, 14 (16,2%) relataram que uma aula expositiva sobre espiritualidade e saúde 

constava em algum momento no currículo. Outras doze (13,9%) indicaram que um 

membro da faculdade colaborava em um curso ou aula introduzindo o tema, 

principalmente nas disciplinas de Ética, Psicologia médica e Medicina comunitária. 

Somente 2 (2,3%) indicaram estar planejando implementar um novo curso em seu 

currículo, afirma Lucchetti, G., et al. (2012).  

Esse mesmo pesquisador ainda mostra o dado de que, 10.4% das escolas 

médicas brasileiras possuíam cursos eletivos ou obrigatórios de R/E, e mais de 40% 

vinculavam esse conteúdo para a graduação. Dos diretores das escolas médicas 
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brasileiras abordadas quanto ao tema, 54% acreditavam que esse assunto é 

importante para ser ensinado em faculdades de medicina. (Lucchetti, G, et al., 2012.) 

Há décadas vem-se discutindo a necessidade de remodelar a educação médica 

brasileira no intuito de adequá-la aos vigentes cenários de transformação e 

necessidades da sociedade moderna. 

Nesse sentido, como proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

do Curso de Graduação em Medicina, o médico deverá formar-se sob uma ótica 

humanística, crítica e reflexiva e ser capacitado a corresponder às demandas de 

saúde da população nos diferentes níveis de assistência, configurando-se como 

promotor da saúde integral da pessoa e psicológicas da saúde (OMS).  

            Frente ao desafio de aprimorar o cuidado do ser humano respeitando-o como 

um ser integral como proposto pelas DCN, inúmeras instituições de ensino têm 

incluído atividades voltadas à inclusão da espiritualidade como componente do ensino 

em saúde, afirma Ferreira AGC et al. (2016). 

De acordo com a Association of American Medical Colleges (AAMC,1998), os 

currículos médicos devem ser capazes de orientar os alunos quanto ao papel da 

espiritualidade no cuidado dos pacientes em diferentes situações e a influência de sua 

própria espiritualidade na capacidade de prestar cuidado singular que envolva os 

aspectos espirituais da vida dos pacientes, quando afirma que Espiritualidade é 

reconhecida como um fator que contribui para a saúde de muitas pessoas.  

O conceito de espiritualidade é encontrado em todas as culturas e sociedades. 

Ela é expressa nas buscas individuais para um sentido último através da participação 

na religião e ou crença em Deus, família, naturalismo, racionalismo, humanismo, e 

nas artes. Todos esses fatores podem influenciar na maneira como os pacientes e os 

cuidadores profissionais da saúde percebem a saúde e a doença e como eles 

interagem uns com os outros. 

Em posicionamento da Associação Mundial de Psiquiatria (WPA), segundo 

Moreira-Almeida e colaboradores, é afirmado que nas últimas décadas, tem havido 

uma crescente conscientização da academia e da população geral sobre a relevância 

da religião e da espiritualidade nas questões de saúde. Revisões sistemáticas da 

literatura científica identificaram mais de 3.000 estudos empíricos investigando as 

relações entre religião / espiritualidade (R/E) e saúde.  
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A WPA e várias outras associações nacionais de psiquiatria (ex.: Brasil, Índia, 

África do Sul, Reino Unido e EUA) criaram seções em R/E. A WPA incluiu “religião e 

espiritualidade” como parte do “Curriculum Básico de Treinamento em Psiquiatria 

(Cloninger, 2013). 

Em função disso, um número crescente de proposições sobre espiritualidade 

no panorama da formação médica em todo o mundo tem influenciado órgãos de 

fomento a reconhecer o papel da espiritualidade no cuidado com o paciente.  

Com base nos achados das investigações da relação da R/E, e a saúde, 

diversas instituições como a Associação Médica Americana e a Comissão Conjunta 

de Acreditação de Hospitais (JCAHO), dos Estados Unidos, reconhecem que a R/E 

deve ser levada em conta para uma boa prática clínica, interessada em uma avaliação 

global do paciente. Neste sentido, “as associações mundiais, americana, brasileira, 

alemã, britânica e sul-africana de psiquiatria, bem como a Associação Americana de 

Psicologia possuem seções específicas de R/E, e ressaltam a importância de 

reconhecer e avaliar a R/E do paciente”, segundo Moreira-Almeida et al. (1999). 

            A American Medical Association afirmou, na última edição do seu Código de 

Ética, que o cuidado prestado pelo médico deve estar alicerçado em respeito e 

compaixão, valores respaldados pela espiritualidade. (Fortin, 2004). 

O American College of Physicians pontuou que a assistência médica deve ser 

estendida (estender-se) para as esferas psicossociais, existenciais e espirituais da 

pessoa e da sua condição de saúde, não se resumindo ao seu aspecto físico. (Lo B., 

1999) 

Já a Joint Commissionon Accreditation of Healthcare Organizations foi ainda 

mais além, e reconheceu a necessidade de se considerar questões espirituais na 

prática laboral do médico. (Joint Commission. Spiritual assessment, 2015). 

Seguindo esse panorama atual cientifico sobre a saúde e espiritualidade, vem 

se tornando necessária a busca pelo tema no meio acadêmico, sendo inserido na 

grade curricular de algumas universidades do país, em disciplinas obrigatórias ou 

eletivas e até mesmo grupos de estudos e ligas acadêmicas.  

Foi notada uma necessidade de um maior conhecimento na área, tanto para 

melhorias na prática clínica médica, como para autoconhecimento dos médicos, 

profissionais de saúde e estudantes de medicina, grupo o qual, já é considerado de 

risco para incidência de doenças mentais e depressão comum, diante de uma alta 
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carga de horas curriculares e vivencias extremamente desgastantes em suas práticas 

diárias durante o curso de medicina.  

Em concordância com essa necessidade, Espinha, D.C.M. et al, em pesquisa 

realizada com 120 (81,2%) estudantes do curso de enfermagem de uma universidade 

estadual do interior de São Paulo, concluíram que a abordagem da espiritualidade dos 

pacientes exercia influência na prática clínica.  

Apesar de a maioria já ter perguntado sobre a religião ou espiritualidade dos 

doentes, poucos se sentiam adequadamente preparados e não tiveram treinamento 

sobre o assunto.  

Quanto ao aspecto na formação acadêmica, os alunos relataram que as 

informações fornecidas pela faculdade eram insuficientes e que buscavam 

conhecimento sobre o assunto dentro da própria religião, em detrimento à leitura de 

livros e artigos científicos.  

Outro estudo, realizado em um curso de enfermagem de uma universidade 

católica do interior de São Paulo com 15 (53,5%) docentes e 74 (78,9%) estudantes, 

mostrou o quanto, na opinião deles, a religiosidade/espiritualidade dos usuários 

influencia no tratamento e enfrentamento das doenças.  

As principais barreiras para a abordagem com os usuários foram o medo de 

impor as suas crenças, apontado pelos estudantes, e a falta de tempo, indicada pelos 

docentes. Poucos são os estudando abordando os estudantes de medicina. 

Os resultados dos estudos são similares nas lacunas sobre a inserção do tema 

na formação acadêmica desses profissionais, mostrando a necessidade da 

implementação de cenários de aprendizagem que promovam essa competência ao 

estudante para realizar o cuidado espiritual. 

Nesse contexto, a valorização da importância da abordagem da espiritualidade 

e religiosidade na prática clínica revela-se um campo fértil para o desenvolvimento 

dessas competências, bem como oportunizar espaços de discussão sobre o papel da 

espiritualidade e da religiosidade entre os docentes e com os estudantes desde o 

início da formação, o que pode contribuir para contemplar uma terapêutica mais 

integrativa e humanística. 

Considerando que as diretrizes curriculares dos cursos das áreas da 
saúde enfatizam a formação humanística e o compromisso com a saúde 
integral do ser humano e que a proposta do Programa Humaniza SUS, cuja 
finalidade é contribuir para uma abordagem que considere a singularidade do 
sujeito e a complexidade do processo saúde/doença, aderem ao 
enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações da saúde, é 
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preciso utilizar recursos que permitam enriquecimento dos diagnósticos além 
do enfoque orgânico. (Brasil, Ministério da Educação, 2001). 

 

Há um contexto favorável e urgente para ampliar o desenvolvimento de projetos 

da temática da espiritualidade e saúde, da graduação à pós-graduação, que envolve 

também grupos de reflexão para fomentar uma discussão mais aberta no 

desenvolvimento de programas que visem à inserção da espiritualidade como 

elemento para uma assistência mais humanizada na saúde, um desafio com um 

horizonte promissor. 
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RESUMO 

 

Introdução - Espiritualidade pode ser entendida como busca pessoal, visando 

entender questões relacionadas ao fim da vida e ao sentido de viver, ou que dizem 

respeito às relações com o sagrado ou transcendente, que pode, ou não, levar ao 

desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. 

Objetivo - Identificar as concepções sobre saúde, espiritualidade e cuidado, e sua 

correlação com a qualidade de vida dos graduandos de medicina de uma universidade 

pública federal.  Método - Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com 

abordagem qualitativa, envolvendo uma amostra de 200 estudantes de medicina. 

Foram utilizados dois questionários, o primeiro de fatores sociodemográficos e o 

segundo sobre concepções de espiritualidade, religiosidade e religião relacionando à 

saúde e ao curso, com questões objetivas e semiabertas. Resultados - Evidenciou-

se na amostra de 200 alunos que foram inclusos na pesquisa, que a maioria dos 

estudantes era do sexo masculino (55%). 65,5% dos alunos afirmaram possuir uma 

religião, com predomínio da religião católica (41%), seguida da religião protestante 

(14%) e em terceiro lugar a religião espírita (2,5%). 36,5% afirmaram que apenas uma 

vez ao ano comparecem a encontros religiosos, e 30% pratica alguma atividade 

religiosa individual em mais de uma vez na semana. O conceito de espiritualidade 

entendido pelos alunos foi o de “Religiosidade” (40,5%). Do total de entrevistados, 

33% dos estudantes declaram que a espiritualidade influencia “muito” na sua saúde e 

em 75% das opiniões, de maneira positiva. A maioria dos estudantes acha importante 

a abordagem do tema na universidade (74,5%) e que deve ser incluído no currículo 

do curso (72,5%). Conclusão - Os resultados desse trabalho sugerem que: O perfil 

sociodemográfico dessa população de alunos revelou predominância do gênero 

masculino (55%), com alto percentual de solteiro(a)s (90,5%), e com 94,5% sem 

atividade remunerada; os estudantes de medicina declaram possuir uma boa 

qualidade de vida; uma maior porcentagem dos estudantes considera conceito de 

espiritualidade mais comumente entendido por essa amostra foi o de “religiosidade”; 

os estudantes de medicina consideram o fator espiritualidade como importante 

aspecto de influência direta na saúde; os estudantes de medicina consideram 

importante a abordagem do tema espiritualidade na graduação médica. 

Palavras-Chave: Espiritualidade, saúde, bem-estar. 
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ABSTRACT 

Introduction - Spirituality can be understood as a personal search, aiming to 

understand issues related to the end of life and the meaning of life, or that relate to the 

relationship with the sacred or transcendent, which may or may not lead to the 

development of religious practices or formations of religious communities. Objective -

Identify the conceptions about health, spirituality and care, and their correlation with 

the quality of life of medical graduates of a federal public university. Method - This is 

a descriptive, cross-sectional study with a qualitative approach involving a sample of 

200 medical students. Two questionnaires were used, the first one of 

sociodemographic factors and the second about conceptions of spirituality, religiosity 

and religion relating to health and the course, with objective and semi-open questions. 

Results - It was evidenced in the sample of 200 students that were included in the 

research, that the majority of students were male (55%). 65.5% of the students claimed 

to have a religion, with predominance of the Catholic religion (41%), followed by the 

Protestant religion (14%) and thirdly the Spiritism religion (2.5%). 36.5% stated that 

only once a year attend religious meetings, and 30% practice some individual religious 

activity more than once a week. The concept of spirituality understood by the students 

was that of "Religiosity" (40.5%). Of the total number of respondents, 33% of students 

state that spirituality influences "a lot" in their health and in 75% of opinions, in a 

positive way. Most students find the university approach to the subject important 

(74.5%) and should be included in the course curriculum (72.5%). Conclusion - The 

results of this work suggest that: The socio-demographic profile of this population of 

students showed a predominance of males (55%), with a high percentage of single 

(90.5%) and 94.5% without paid activity; medical students claim to have a good quality 

of life; a higher percentage of students considered the concept of spirituality more 

commonly understood by this sample was that of "religiosity"; medical students 

consider the spirituality factor as an important aspect of direct influence on health; 

medical students consider it important to approach the subject of spirituality in medical 

graduation. 

Key words: Spirituality, health, well-being. 
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2.3    INTRODUÇÃO 

   Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é um estado 

dinâmico de completo bem-estar físico, mental,  espiritual e social, e não meramente 

a ausência de doença ou enfermidade1. O conceito atual de saúde, modificado no ano 

de 2016 pela OMS, mostra uma nova perspectiva no panorama da definição de saúde 

que tem evoluído no sentido de incorporar novos determinantes do cuidar, somando 

a dimensão espiritual, abrangendo hoje um conjunto que envolve fatores 

socioeconômicos, alimentação, meio ambiente, saneamento básico, entre outros, 

como a inclusão do bem-estar espiritual, que ganham notoriedade, e que leva a novos 

aspectos do cuidar.   

Nas últimas décadas é crescente a conscientização do meio acadêmico e da 

população geral sobre a relevância da religião e da espiritualidade nas questões de 

saúde, com publicações cientificas cada vez mais crescentes.  

Há registros de inúmeras revisões sistemáticas da literatura científica com 

(mais de 3.000) estudos empíricos investigando as relações entre religião / 

espiritualidade (R/E) e saúde veiculadas em revistas reconhecidas em âmbito nacional 

e internacional.2  

No ano de 2000 já eram quinhentos os artigos publicados relacionando os 

efeitos e relações das práticas religiosas no cotidiano da saúde, mostrando uma 

associação positiva, evidenciando benefícios na saúde mental, bem como no bem-

estar físico3
, dessa forma contribuindo a prevenir comportamentos autodestrutivos, 

principalmente.  

Essas mudanças fazem refletir, como se tornou imperativa a inclusão da 

dimensão espiritual no cuidado em saúde, tanto no aspecto da abordagem, bem como 

opção de tratamento. Buscando assim, a melhoria da qualidade de vida e bem-estar, 

de forma integral, a abordagem da espiritualidade, leva o ser humano a materialização 

de perspectivas do olhar íntimo em relação a si e ao meio em que está inserido, 

refletindo assim, em menores índices de transtornos de cunho físico e mental.  

A espiritualidade, no contexto atual de saúde, forma com este, um binômio 

quase inseparável, no sentido que, quanto maior o sentido atribuído à vida pelo 

individuo através de sua espiritualidade, menos doente ele fica, menos transtornos 

mentais, o acomete, menor índice de depressão, dentre outros4. Nesta proposta de 

abordagem, define-se espiritualidade, diferentemente de religiosidade, como sendo 
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uma busca pessoal, visando entender questões relacionadas ao fim da vida e ao 

sentido de viver, ou que dizem respeito às relações com o sagrado ou transcendente, 

que pode, ou não, levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de 

comunidades religiosas5. 

Assim, diante disso é necessária, a definição e explanação dos sentidos e 

significados, dos termos religiosidade e espiritualidade, que possuem margem para 

muitas interpretações, pois os mesmos têm sido usados como sinônimos, contudo são 

imbuídos de diferenças conceituais entre si, a depender da concepção que cada 

indivíduo tenha. Sendo assim, espiritualidade é compreendida como a propensão 

humana para encontrar um significado para a vida através de conceitos que 

transcendem o tangível, um sentido de conexão com algo maior que si próprio, que 

pode ou não incluir uma participação religiosa formal6.  

Já religiosidade, pode ser entendida como um sentimento interior e inerente a 

todos os indivíduos, da existência de uma Força/Inteligência Superior, crença no 

sagrado, ou numerosos aspectos da atividade religiosa sem necessariamente a 

participação em instituições dogmáticas, que caracterizam uma religião, que é definida 

como  sistema organizado de crenças e práticas, desenvolvido para facilitar a 

proximidade com o transcendente, por exemplo7. Religião é a determinação de um 

padrão de manifestação da Religiosidade. 

O tema, espiritualidade, vem sendo cada vez mais abordado na ciência, com 

linhas de pesquisas diversas em universidades e centros de ciência de todo o país.  

Em um levantamento bibliométrico recente do banco de artigos Pubmed, foram 

encontrados mais de trinta mil artigos publicados com os uni termos (spiritual* ou 

religio*) nos últimos dezesseis anos, sendo estimado que pelo menos sete artigos 

novos sobre a temática são publicados por dia7.  

Cada vez mais evidencia-se a necessidade de estudo do tema, tanto pela sua 

crescente relevância, como pela pobreza de abordagem no meio acadêmico, 

refletindo na formação de profissionais com uma visão defasada da temática. O tema 

espiritualidade já foi incluído no currículo de várias Universidades Norte Americanas, 

como mostraram os dados da Harvard Medical School (2007) apontando que mais de 

100 escolas médicas americanas das atuais 141 (70,9%), já possuem cursos de 

espiritualidade na medicina8. No Brasil, como o proposto pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina9, inúmeras instituições de ensino têm 
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integrado atividades voltadas à inclusão da espiritualidade como componente do 

ensino em saúde, o que já é uma realidade em 40% dos cursos de graduação em 

medicina no Brasil4. Porém ainda, é incipiente ou inexistente, a abordagem espiritual 

na maioria dos cursos de medicina no Brasil, embora muitos estudos venham sendo 

desenhados com o intuito de avaliar e conhecer a importância da espiritualidade no 

meio acadêmico, entre docentes e/ou discentes, e a inclusão dessa temática na grade 

curricular dos cursos de saúde das Universidades do Brasil. Em países como os 

Estados Unidos e a Inglaterra, estas propostas estão presentes em até três quartos 

das escolas médicas10. 

Essa necessidade, também está diante de uma infinidade de transtornos 

mentais, com índices crescentes de depressão, tentativas de suicídio, dependência a 

substâncias psicoativas, outros transtornos psíquicos e problemas na saúde física, 

consequentemente, incidindo sobre essa parcela populacional, os discentes de 

medicina do país, futuros cuidadores de pessoas, que em virtude de uma elevada 

carga horária e peso atribuído ao curso, dificuldade em manter uma rotina em função 

da variação de horários e locais das aulas, além da escassez de tempo para preparo 

de refeições sadias, privação de sono e outros fatores, torna esse grupo de estudantes 

mais susceptível ao aparecimento de patologias, tanto físicas como, principalmente, 

mentais.  

Logo, faz-se necessário uma investigação, com olhar holístico, no qual a 

dimensão espiritual precisa ser avaliada, em meio a uma medicina tão avançada 

cientificamente. O advento da medicina tecnológica transformou a práxis da saúde ao 

longo do século vinte. Embora este desenvolvimento tenha propiciado o manejo 

avançado de situações de saúde e doença em termos de diagnose e tratamento, 

possivelmente favoreceu um modelo de saúde biologista, uni causal e médico-

centrado3 que não tem contribuído para a prevenção de doenças, nem para garantir 

a saúde por priorizar a abordagem principalmente dos aspectos objetivos, 

esquecendo-se de investir na abordagem a subjetividade humana. 

Daí a necessidade não só de conhecer o perfil dos discentes de medicina 

quanto à temática e compreensão desse microuniverso em relação à interpretação da 

diferença de R/E, bem como na busca de medidas de intervenção na compreensão 

da espiritualidade no transcorrer do curso, que melhorem substancialmente a 

compreensão das boas práticas de saúde.  
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Sendo assim o conhecimento sobre espiritualidade e sua influência na saúde é 

necessário para os futuros cuidadores da saúde de pessoas, justificando, portanto, a 

proposta desse trabalho que é identificar as concepções sobre saúde, espiritualidade 

e cuidado, e sua correlação com a qualidade de vida dos graduandos de medicina da 

Universidade Federal de Sergipe- Campus Lagarto. 
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2.4    MATERIAL E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem qualitativa. A 

pesquisa foi realizada na cidade de Lagarto, no estado de Sergipe, com a população 

acadêmica do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS)-Campus 

Lagarto, abrangendo o período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019. 

 O local do estudo, como mencionado acima, foi a cidade de Lagarto, localizada 

no agreste do estado de Sergipe, conta com uma população de 103.576 pessoas, 

97,84 hab.\km²  11. O Campus da UFS em Lagarto , foi inaugurado em 2010, 

objetivando a interiorização do ensino superior no Estado, e a melhoria das condições 

de saúde da população local, com a implantação de oito cursos de graduação na área 

de saúde .Todos os seus cursos funcionam por metodologia ativa, o PBL (Problem 

Based Learning) e tem a distribuição por período denominados de semestres, contudo 

são divididos anualmente e cada ano corresponde a um ciclo. No primeiro ciclo, todos 

os alunos de todos os cursos do campus estudam o mesmo conteúdo, é chamado de 

ciclo comum, só a partir do segundo ciclo, as turmas são formadas por alunos da 

mesma área.  

Os participantes do estudo são provenientes do curso de medicina da UFS-

Campus Lagarto, o qual foi criado no ano de 2012, e que já possui sua primeira turma 

formada. Conta atualmente com 379 alunos matriculados do primeiro ao sexto ano 

letivo, os quais são oriundos de diversos estados e regiões do país. 

A seleção da amostra foi feita por técnica não probabilística de conveniência 

entre estudantes de medicina cursando entre o primeiro e sexto ano do curso os quais 

ingressaram entre os anos de 2013 a 2018. 

Para embasamento teórico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases 

de dados, Bireme, Scielo, Pubmed, Lilacs, buscando-se artigos pertinentes ao assunto 

publicados no período de 1999 a 2018. 

 Os dados primários foram coletados a partir de dois questionários 

autoaplicáveis, em anexo, o primeiro com 19 questionamentos, traçou o perfil 

sociodemográfico e outro com 22 questões adaptado e ampliado de outros estudos 

piloto realizados no Brasil12,13,14 e do Índice Religioso Duke-DUREL15,16. A coleta foi 

realizada presencialmente com os entrevistados, contendo questões objetivas, 

semiabertas,  de fácil e de rápido preenchimento (5 a 10 minutos).  
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Para análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Science), versão 22.0. Inicialmente, foi realizada uma análise 

descritiva da população estudada segundo as variáveis em estudo. Para estudo dos 

dados, as variáveis categóricas foram representadas pelas suas frequências 

absolutas. O teste estatístico utilizado foi o qui-quadrado. 

Todos os participantes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O projeto foi submetido e aceito Comité 

de Ética e pesquisa da Universidade Federal de Sergipe de acordo com a resolução 

CNS no. 4466/2012 e aceito com número do protocolo de aprovação em anexo. Foram 

excluídos aqueles que não responderam aos questionários ou o fizeram com menos 

de 50% das questões não respondidas em cada questionário e aqueles menores de 

18 anos. 

 

 

 

2.1 Riscos e Benefícios 

 

Existiu a possibilidade do risco de constrangimento do participante devido ao 

questionamento de seu conhecimento acerca do tema espiritualidade e saúde, ainda 

que o questionário tenha sido elaborado para minimizar esse problema. 

Como benefícios, a pesquisa possibilitará que os participantes reflitam sobre a 

temática espiritualidade na sua vida e nas suas condutas, tornando-os possivelmente 

mais qualificados e seguros em suas decisões no intuito de melhorar sua qualidade 

de vida acadêmica e profissional, futuramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

2.5    RESULTADOS 

De um total de 275 questionários aplicados, 200 atenderam aos critérios de 

inclusão para o estudo.  

A maioria dos estudantes, era do sexo masculino (55%), com uma média de 

idade em torno dos 23 anos. Em relação ao tempo de curso 11% estavam no 1º ciclo, 

15% no 2º ciclo, 24% no 3º ciclo, 19% no 4º ciclo, 16% no 5º ciclo e 15% no 6º ciclo 

Em relação a procedência, 9% é oriundo da cidade de Lagarto, 10% do interior do 

estado de Sergipe, 25,5% de Aracaju e 54,5% de outros estados. Entre os 

graduandos, 65,5% afirmou possuir alguma filiação religiosa. Uma porcentagem de 

94,5% declarou não possuir nenhum tipo de atividade de remuneração, 59% não 

possui nenhuma renda individual e 56,5% vivem em residência alugada (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Características sociodemográficas em números absolutos e porcentagem (N=200), 

de graduandos do curso de medicina de uma universidade pública federal. Lagarto, 2019. 

 

                              Variável                           n                                   % 

 
Sexo   
Masculino                                                    110                                 55,00 
Feminino                                                      90                                 45,00 
Ciclo   
1º                                                                   22                                 11,00 
2º                                                                   30                                 15,00 
3º                                                                   48                                 24,00 
4º                                                                   38                                 19,00 
5º                                                                   32                                 16,00 
6º                                                                   30                                 15,00 
Religião   
Sim                                                                 131                                 65,50 
Não                                                                   69                                 34,50 
Procedência   
Lagarto                                                                   18                                   9,00 
Interior (SE)                                                           20                                 10,00 
Aracaju                                                                  51                                 25,50 
Outro estado\país                                                109                                 54,50 
Estado civil   
Solteiro                                                                 181                                 90,50 
Casado                                                                   11                                   5,50 
Divorciado                                                        1                                   0,50 
União Estável                                                        7                                   3,50 
Atividade remunerada   
Nenhuma                                                    189                                 94,50 
Estágio                                                                    2                                   1,00 
Autônomo                                                       4                                   2,00 
Vínculo Público                                                       4                                   2,00 
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                              Variável                           n                                   % 

 
Trabalho sem carteira assinada                             1                                   0,50 
Renda mensal individual (salário mínimo) 
Nenhuma                                                   118                               59,00 
Até 1                                                                  38                               19,00 
1-3                                                                  33                               16,50 
3-5                                                                    7                                 3,50 
>5                                                                    4                                 2,00 
Habitação   
Própria                                                                82                                41,00 
Alugada                                                    113                                56,50 
Cedida                                                                     1                                  0,50 
Financiada                                                        2                                  1,00 
Resposta ausente                                                   2                                  1,00 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 

 

 

Em relação a percepção de qualidade de vida, conceito amplo e heterogêneo, 

neste trabalho incluídas as variáveis, felicidade, saúde mental, saúde física e 

qualidade do sono, observou-se que 14,5% referiu como “muito boa”, 44% como “boa” 

e 34,5% “razoável”. Dos estudantes, 74% afirmou que são “felizes”, mas somados os 

não felizes com os parcialmente felizes são 26,0% do total. Em relação a saúde 

mental, 11% dos acadêmicos consideraram “muito boa” e 46% como “boa”, porém a 

soma das categorias razoável a péssimo chega a 46% dos estudantes avaliados. Já 

em relação a saúde física, 39,5% declararam como “boa” e 36,5% como “razoável”, 

contudo, 13,4 % são portadores de alguma doença crônica. Metade deles (50%) 

declarou não possuir dificuldades para dormir bem e 22% assumem ter algum 

problema com o sono (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Percepção da qualidade de vida em números absolutos e porcentagem (N=200), de 

graduandos do curso de medicina de uma universidade pública federal. Lagarto, 2019. 

 

 
Variável                  n                                     % 

 
Percepção da qualidade de vida  
Muito boa                                                     29                                    14,50 
Boa                                                                   88                                    44,00 
Razoável                                                      69                                    34,50 
Ruim                                                                   12                                      6,00 
Péssima                                                        2                                      1,00 
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Variável                    n                                           % 

 
Percepção sobre sua saúde mental   
Muito boa                                                       22                                    11,00 
Boa                                                                    92                                    46,00 
Razoável                                                       70                                    35,00 
Ruim                                                                    13                                      6,50 
Péssima                                                         3                                      1,50 
Percepção sobre sua saúde física   
Muito boa                                                      24                                   12,00 
Boa                                                                   79                                   39,50 
Razoável                                                      73                                   36,50 
Ruim                                                                   22                                   11,00 
Péssima                                                        1                                     0,50 
Resposta ausente                                                    1                                       0,50 
É feliz  
Sim                                                                  148                                   74,00 
Não                                                                       5                                     2,50 
Em parte                                                        47                                   23,50 
Dificuldade para dormir bem   
Sim                                                                    44                                   22,00 
Não                                                                  100                                   50,00 
Às vezes                                                       55                                   27,50 
Resposta ausente                                            1                                     0,50 
Doença crônica   
Sim                                                                    27                                   13,50 
Não                                                                  172                                   86,00 
Resposta ausente                                            1                                     0,50 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 

 

 

Apesar de apenas 13% ter declarado o uso de alguma substância psicoativa, a 

diversidade das substâncias usadas foi variada (álcool-7,5%, inibidores da recaptação 

seletiva de serotonina-0,5%, maconha-3%, ritalina-1%, tabaco-0,5%, Rivotril-0,5%, 

cogumelos alucinógenos-0,5%, fluoxetina-1% e Zolpidem-0,5%). Um número 33% 

buscam práticas integrativas para tratar seus processos mentais (Tabela 3). 

 

Tabela 3- Características do uso de substâncias psicoativas em números absolutos e 

porcentagem (N=200), de graduandos do curso de medicina de uma universidade pública 

federal. Lagarto, 2019. 

 

 
Variável                            n                                      % 
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Variável                            n                                      % 

 
Faz uso de substância psicoativa   
Sim                                                                       26                                        13,00 
Não                                                                     172                                      86,00 
Resposta ausente                                               2                                        1,00 
Substâncias utilizadas   
Álcool                                                                       15                                        7,50 
IRSS                                                                         1                                        0,50 
Maconha                                                            6                                        3,00 
Ritalina                                                                         2                                        1,00 
Tabaco                                                                         1                                        0,50 
Rivotril                                                                         1                                        0,50 
Cogumelos Alucinógenos                                            1                                        0,50  
Fluoxetina                                                            2                                        1,00 
Zolpidem                                                            1                                        0,50 
Já fez uso de prática integrativa   
Sim                                                                        66                                       33,00 
Não                                                                      134                                      67,00 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 

 
 

Observou-se uma correlação entre o ciclo do curso e qualidade de vida. Alunos 

cursando o 3°ciclo relataram possuir melhor qualidade de vida em relação aos demais 

ciclos. O estudo mostra que 3%, 8% e 10,5% destes alunos consideram possuir “muito 

boa”, “boa” e “razoável” qualidade de vida respectivamente. O teste qui-quadrado de 

independência de Pearson associado ao método de Monte Carlo, demonstrou 

associação significativa entre essas duas variáveis (p=0,04), X²= 38,7. 

A tabela 04 mostra os dados sobre crenças e religiões dos graduandos. Em 

sua maioria (65,5%), afirmaram possuir uma religião, com predomínio da religião 

católica (41%), seguida da religião protestante (14%) e em terceiro lugar a religião 

espírita (2,5%). 4,5% se declararam apenas cristãos e 34,5% se absteve de declarar 

um vínculo religioso. Crença em Deus foi declarada por 82,5% dos alunos. 

Entre os estudantes de medicina entrevistados, 36,5% informaram que 

comparecem apenas uma vez ao ano a encontros religiosos, porém 30% diz praticar 

alguma atividade religiosa individual em mais de uma vez na semana. 

 

Tabela 4- Crenças espirituais e religiosas de graduandos do curso de medicina de uma 

universidade pública federal. Lagarto, 2019. 

 

 

Variável             n                                                  % 
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Variável             n                                                  % 

 
Qual religião pertence   
Catolicismo                                                82                                    41,00 
Protestantismo                                                28                                    14,00 
Espiritismo                                                  5                                      2,50 
Cristianismo                                                  9                                      4,50 
Deísta                                                               2                                      1,00 
Budismo                                                             2                                      1,00 
Outra                                                               3                                      1,50 
Resposta ausente                                            69                                     34,50 
Crença em Deus   
Sim                                                              165                                     82,50 
Não                                                                16                                       8,00 
Tenho dúvida                                                   19                                       9,50 
Frequência em encontros religiosos   
Mais de uma vez na semana                            16                                       8,00 
Uma vez na semana                                         31                                     15,50 
Uma vez ao mês                                     37                                     18,50 
Uma vez ao ano                                                73                                    36,50 
Nunca                                                               43                                    21,50 
Frequência da prática religiosa individual   
Mais de uma vez ao dia                                     35                                    17,50 
Mais de uma vez na semana                             60                                    30,00 
Uma vez na semana                                          20                                    10,00 
Uma vez no mês                                                20                                    10,00  
Uma vez ano                                                  22                              11,00 
Nunca                                                               43                                    21,50 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 

 

 

Quanto a concepção sobre espiritualidade e saúde, o conceito mais comum de 

espiritualidade entendido pelos alunos foi o de “religiosidade” (crença e 

relacionamento com Deus), em 40,5% do total dos entrevistados, seguido de “ crença 

em algo que transcende o corpo físico”, em 32,5%, entretanto, 81,5% não consideram 

espiritualidade como mesmo conceito de religiosidade (Tabela 3). 

Em relação ao binômio saúde e espiritualidade, 33% dos estudantes declaram 

que a espiritualidade influencia “muito” na sua saúde, em 75% das opiniões, de 

maneira positiva, 10% referiu ser de forma negativa, e 15% defende não ter nenhuma 

influência. A necessidade de trabalho da espiritualidade individual foi informada por 

36% e 36,9% reconheceram sua vida baseada na espiritualidade. O domínio do tema 

espiritualidade, segundo 64,5% desses estudantes, definitivamente ajuda na relação 

do cuidar médico com os pacientes, percentual alto diante dos que tem dúvida (24,5%) 

e os que não julgam importante (1%) (Tabela 5). 
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Tabela 5- Valor atribuído ao conceito de espiritualidade e sua influência na saúde pelos 

graduandos do curso de medicina de uma universidade pública federal. Lagarto, 2019. 

 

 

Variável                              n                                  % 

Definição de espiritualidade   
Religiosidade                                                                 81                       40,50 
Busca por significado da vida                                           21                       10,50 
Crença na existência na alma e na vida após morte       13                         6,50 
Crença em algo que transcende o corpo físico              65                       32,50 
Postura ética e humana                                                   13                         6,50 
Nenhuma acima                                                                 5                         2,50 
Espiritualidade igual religiosidade   
Sim                                                                             14                         7,00 
Não                                                                           163                        81,50 
Talvez                                                                             15                          7,50 
Não tenho certeza                                                     8                          4,00 
Outra                                                                               2                          1,00 
Influência da espiritualidade na saúde   
Muito                                                                             66                        33,00 
Moderadamente                                                    55                        27,50 
Um pouco                                                                49                        24,50 
Não influencia                                                                29                        14,50 
Resposta ausente                                                             1                          0,50 
Classificação da influência   
Positiva                                                               150                       75,00 
Positiva e negativa                                                   20                       10,00 
Não influencia em nada                                                   30                       15,00 
Vida baseada espiritualidade   
Sim                                                                               73                       36,50 
Não                                                                               56                       28,00 
Às vezes                                                                 69                       34,50 
Resposta ausente                                                    2                         1,00 
Necessidade trabalhar os problemas espirituais   
Sim                                                                               72                       36,00 
Não                                                                               128                       64,00 
Domínio do tema ajuda no cuidar médico-paciente  
Definitivamente sim                                                     129                       64,50 
Pouco                                                                               19                         9,50 
Talvez                                                                               49                       24,50 
Definitivamente não                                                           2                         1,00 
Resposta ausente                                                              1                         0,50 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 

 

 

Os dados apresentados na tabela 6 revelam que a maioria dos estudantes acha 

importante a abordagem do tema espiritualidade na universidade (74,5%) e referiram 

que deve ser incluído no currículo do curso (72,5%), de maneira eletiva (41%) ou 

integrado com outras disciplinas (39,5%). 
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Quando perguntado se o tema já havia sido abordado na graduação, 56,5% 

dos estudantes afirmaram que “às vezes” e 31% que nunca havia sido abordado. 

Questionados sobre o porquê da não abordagem, duas respostas foram muito 

próximas, sendo elas, “falta de tempo, há disciplinas mais importantes” (23,5%) e 

“preconceito pelo tema” (23%).  

Foi unânime a opinião de que as escolas médicas não estão dando o suporte 

de informações necessárias para o domínio do tema espiritualidade e saúde (56,5%). 

Os estudantes não procuram conhecimento sobre o tema (38,5%) e apenas 8% faz 

essa busca com professores médicos da própria universidade. A maioria dos 

estudantes demonstra interesse em adquirir esse conhecimento de maneira 

extracurricular (64,5%), apesar de nunca terem participado de atividades desse cunho 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6- Opinião sobre a abordagem da espiritualidade no meio acadêmico pelos graduandos 

do curso de medicina de uma universidade pública federal. Lagarto, 2019. 

 

 
Variável                                           n                       % 

Como abordar 
Disciplina obrigatória                                                                10                       5,00 
Disciplina eletiva                                                                       83                      41,50 
Integrado com outras disciplinas                                   79                      39,50 
Através de eventos, cursos e estágio                                   26                      13,00 
Resposta ausente                                                              2                        1,00 
Já abordado na graduação 
Nunca                                                                                     62                      31,00 
Recentemente                                                                        16                        8,00 
Às vezes                                                                      113                       56,50 
Frequentemente                                                                        9                         4,50 
Motivo de não se abordar o tema 
Falta de tempo, há disciplinas mais importantes                    47                       23,50 
Falta de vontade da comissão de planejamento do curso      32                       16,00 
Falta de vontade dos professores                                             9                         4,50 
Falta de conhecimento para passar aos alunos                     37                       18,50 
Preconceito pelo tema                                                           46                       23,00 
Não é cabível ao médico                                              14                         7,00 
Outros                                                                                    15                         7,50 
Suporte escolas médicas 
Não, nenhuma                                                                      113                        56,50 
Um pouco                                                                        84                        42,00 
Sim, e muito                                                                          2                          1,00 
Resposta ausente                                                             1                          0,50 
Busca de conhecimento pelo tema 
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Variável                                           n                       % 

 
Não procuro                                                                        77                        38,50 
Palestras e eventos                                                           19                          9,50 
Livros relacionados a esse assunto                                  30                        15,00 
Artigos científicos                                                           12                          6,00 
Com professores médicos da minha universidade        16                          8,00 
Dentro da minha religião                                              38                        19,00 
Outra                                                                                      8                          4,00 
Participou de atividade extracurriculares sobre o tema 
Sim                                                                                     36                        18,00 
Não, mas gostaria                                                         129                         64,50 
Não e eu não gostaria                                                           35                        17,50 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 
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2.6    DISCUSSÃO 

Esse estudo teve como principal objetivo pesquisar a concepção e 

compreensão do conceito de espiritualidade e a repercussão da espiritualidade na 

saúde dos estudantes de medicina. Os alunos não interpretam espiritualidade como 

religiosidade em 81,5 % dos pesquisados, contudo, quando definem espiritualidade 

como religiosidade, esta opção foi escolhida em 40,5% destes, mostrando confusão 

sobre este conceito entre os acadêmicos. Apenas 10,5% definiram como busca por 

significado da vida.  

Várias são as definições que abordam os conceitos de religiosidade e 

espiritualidade, levando a uma subjetividade de amplo espectro sobre os conceitos, 

dificultando a clareza de compreensão sobre o tema, que em si só já é subjetivo, o 

que indica a necessidade de mais estudos multicêntricos que possibilite a 

sistematização e implantação dessa temática na academia17.  Na revisão de literatura 

para este trabalho, pesquisadores renomados dessa temática, como Koenig5, 

Lucchetti18, trazem esse conceito relacionado ao sentido da vida, uma busca pessoal, 

relacionada ou não a religiosidade. Os autores citados, ainda trazem a relação direta 

de menores níveis de adoecimento e melhor qualidade de vida, relacionados a 

maiores níveis de espiritualidade\religiosidade, através de evidências em estudos na 

área da saúde. 

Esse estudo abrangeu cerca de 73% dos estudantes do curso de medicina da 

Universidade Federal de Sergipe-Campus Lagarto, que se aproxima a outros estudos 

nacionais, também com acadêmicos de medicina, que obtiveram a porcentagem de 

participação de 63%, 51,5% e 60,3% 12,19,20.  

 As menores taxas de participação se mantiveram no 1º ciclo devido a 

distribuição dos alunos em turmas heterogenias com os demais sete cursos da saúde 

do campus e nos 5º e 6º ciclos, por corresponderem as turmas integrantes do internato 

e por possuírem uma maior demanda de carga horária em atividades curriculares 

práticas, dados observados também na literatura12,19. 

O perfil sociodemográfico dessa população de alunos foi semelhante ao 

encontrado em estudo realizado no ano anterior com esse mesmo alunado (Cunha, 

Santos, 2018) 21, identificando uma população com leve predominância do gênero 

masculino (55%), com alto percentual de solteiro(a)s, 90,5%, e com 94,5% sem 

atividade remunerada. 
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Foi observado nesse trabalho que a variável qualidade de vida foi declarada 

como “muito boa” por 14,5%, “boa” por 44% dos alunos, mas também foi tida como 

“razoável” por 34,5%. A percepção de saúde física foi tida como “boa” e “razoável”, 

em respectivamente 39,5% e 36,5% dos alunos, sendo que 13,5% assumem ser 

portador de doença crônica. Em torno de 74% dos estudantes se declararam felizes e 

46% com uma boa saúde mental. 

Aliado a isso, outro dado que merece discussão é pelo fato de 25% (n= 143) 

desse mesmo alunado em estudo realizado em 2018, ter apontado sinais de 

ansiedade e depressão22, e uma prevalência de 37,3% (n=241) de transtornos 

mentais comuns em outro estudo com o mesmo grupo de estudantes de medicina 

com a variação de um intervalo de um ano20. Somado ao fato que o registro 

encontrado de uso de substâncias psicoativas foi de 13% nesse estudo, porém a 

distribuição das substancias usadas foi bem heterogenia. 7,5% já fez uso de álcool, 

0,5 de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, 3% maconha, 1% ritalina, 

0,5% tabaco, 0,5% rivotril,1% fluoxetina, 0,5% zolpidem e 0,5% cogumelos 

alucinógenos. Dados estes que diferem e muito dos encontrados no estudo de Cunha 

e Santos20 onde frequência do uso de bebida alcoólica foi de 83,4% (n=241) e 

segunda mais usada pelos acadêmicos foi o tabaco com 23,24%. Estes dados, 

diferentes dos encontrados nesta pesquisa, corroboram melhor avaliação do estado 

mental desses acadêmicos, indicando que possivelmente deve-se a falta de auto 

percepção ou confusão quanto a sua própria avaliação em relação a sua saúde 

mental, ou descaso em participar das pesquisas, atribuindo informações que não 

confere com a realidade, justificando que esse alunado precisa ser insistidamente 

estudado, com o objetivo de se aproximar da realidade fiel de tal comportamento de 

risco (uso de substâncias psicoativas), visando um cuidado integral desses 

estudantes.   

Estudos comprovam a importância da espiritualidade\religiosidade na 

abstinência e controle do uso de álcool e drogas23. 

Logo, após comparar essas informações divergentes, em que o alunado se diz 

possuidor de uma boa qualidade de vida, e  possível  ter havido omissão do uso de 

substâncias psicoativas, tais dados sugerindo assim  uma má interpretação da 

interrelação entre esses aspectos, o que denota falta autoconhecimento e melhor 
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compreensão dos conceitos questionados, mostrando a necessidade de se trabalhar  

a temática no meio acadêmico. 

Observou-se que o ciclo que se caracteriza com uma melhor qualidade de vida 

é o 3°ciclo (24%), onde 3%, 8% e 10,5%, consideram possuir, “muito boa”, “boa” e 

“razoável” qualidade de vida respectivamente (p<0,05). Foi encontrada associação 

significativa entre as variáveis, através do teste qui-quadrado de independência de 

Pearson com significância de Monte Carlo (p=0,04). Tal fato, se deve provavelmente 

porque neste momento do curso a maioria dos alunos ainda se encontra no ciclo 

clínico, quando ainda não possuem demandas tão intensas de estudo, carga horária 

extensa e responsabilidades maiores pela proximidade ao internato seguida da 

conclusão do curso, como  nos ciclos do internato ( 5º\6º), ou como o 1° e 2° ciclos, 

ingressos recentes na vida universitária, enfrentando situações de alto stress, em 

virtude do desconhecido da vida acadêmica, assim como as cobranças de se 

inserirem em um curso superior de tamanha responsabilidade e exigências tanto 

pessoais como sociais. Porém diversos outros fatores devem ser pesquisados no 

meio acadêmico o qual estão inseridos, em virtude da falta de concisão e 

conhecimento em relação aos conceitos relacionados a variável qualidade de vida. 

Estudos sugerem estreita relação entre espiritualidade/religiosidade e 

qualidade de vida (QV). Trabalhos mostram associações positivas da dimensão 

espiritual/religiosa com as dimensões social e psicológica de QV (bem-estar, 

satisfação de vida, estabilidade no casamento, valores pró-sociais)24, porém não 

houve associação significativa entre essas variáveis ( p=0,24), o que infere outra vez 

a sugestão mais uma vez da melhor avaliação do público acadêmico desta 

universidade em questão, com relação a sua compreensão sobre os conceitos acima 

citados. 

Atualmente, as relações entre espiritualidade\religiosidade e saúde - física e/ou 

mental - vêm sendo crescentemente investigadas, contudo mais da metade das 

publicações estão no idioma inglês, distribuídos nas diversas áreas de saúde, e desta 

maneira corresponde apenas a 8,7% no levantamento realizado por Alcocer17, onde 

a enfermagem apresenta maior percentual (52,1%). A maior parte dos estudos indica 

que a religiosidade é habitualmente um fator de proteção contra o desenvolvimento 

de transtornos mentais (por exemplo, depressão, ansiedade, abuso de substâncias 

etc.), além de estar associada a melhor qualidade de vida25.  
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Quando questionada a intensidade da influência da 

espiritualidade/religiosidade (E/R) na saúde, 33% dos alunos nesse estudo afirmaram 

“muito” e 27,5%, “moderadamente” e de forma positiva por 75% desses acadêmicos.  

Na literatura essa relação (E/R) e seu impacto na saúde do paciente foi encontrado 

em 71,2% de estudantes de medicina e 68,2% o considera positivo26. Outro estudo 

realizado por Ferreira et al. (2016)4, com acadêmicos de medicina, apresentou que a 

maioria estabelece uma forte influência na saúde humana (59,2% como “muita 

influência” e 29,6% como “extrema influência”). 

Diversos fatores podem contribuir para um papel protetor da 

espiritualidade\religiosidade em relação à saúde mental, como: (1) a adoção de estilos 

de vida mais saudáveis; (2) o provimento de suporte social; (3) o desenvolvimento de 

um sistema de crenças e processos cognitivos que promovem maior aceitação de si 

e do próximo, com promoção de resiliência e (4) condução de práticas religiosas que 

aliviam o sofrimento psicológico27. Qualidade de vida e bem-estar psicológico são dois 

outros fatores onde a religiosidade\espiritualidade possuem eficácia terapêutica28. 

O conceito de espiritualidade mais comumente entendido entre os acadêmicos 

desse estudo, foi o de religiosidade (40,5%), o que não corrobora com o fato de que 

81,5% não considera espiritualidade com o mesmo sentido de religiosidade. Isto nos 

faz inferir que tal conceito não está bem definido pelos acadêmicos.  

Diferentemente do estudo de Ferreira et al. (2016)4, no qual a maioria 

conceituou espiritualidade como “uma busca pessoal para entender as questões 

relacionadas ao fim da vida e ao seu sentido” (70,80%), nesse estudo apenas 10% 

apontou com busca por significado da vida. Essa diferença, provavelmente se deve, 

ao fato que a amostra trabalhada por ele, compreendeu alunos que tiveram módulo 

transversal de Saúde e Espiritualidade no currículo, tendo sido discutido com esses 

alunos essas definições.  

Segundo Moreira29, as dimensões de espiritualidade\religiosidade que estão 

mais associadas a melhores indicadores de saúde e qualidade de vida são as 

organizacionais, privadas ou não organizacional e cooping religioso, as quais foram 

medidas através de adaptações do “ Índice de Religiosidade de Duke”(DUREL)15 no 

questionário utilizado como instrumento de metodologia desse trabalho.  

A dimensão organizacional mensurada revela que 8% dos alunos frequenta 

alguma instituição religiosa mais de uma vez na semana, 15, % uma vez na semana, 
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18,5% uma vez ao mês, 36,5% uma vez ao ano e 21,5 nunca frequenta. Esses dados 

corroboram com os resultados da pesquisa de Lucchetti et al.20. Na dimensão não 

organizacional,  aqueles que se dedicavam a atividades individuais religiosas, 17,5% 

em mais de uma vez ao dia, 30% mais de uma vez na semana, 10% uma vez na 

semana, 10% uma vez no mês, 11% uma vez ano e 21,5% nunca. Assim, nessa 

dimensão não se assemelhando ao mesmo estudo acima citado. 

Moreira, Lotufo N e Koenig30, afirmam que os resultados mais fortes e 

consistentes nas pesquisas realizadas em espiritualidade\religiosidade e saúde, não 

foram encontradas em denominações\filiações religiosas, mas comparando diferentes 

graus de envolvimento religioso. Logo a afiliação religiosa nos diz pouco sobre 

religiosidade\espiritualidade, o que corrobora com essa abordagem das dimensões 

organizacional e não organizacional. 

 As frequências acima também diferem um pouco da literatura atual, na medida 

em que na população vigente atual no Brasil, 95% têm filiação religiosa e 37% 

frequentam serviços religiosos31. No que se refere à afiliação religiosa, 65,5% dos 

acadêmicos informaram possuir alguma vinculação religiosa, com predominância do 

catolicismo e 15% assume frequentar encontros religiosos uma vez por mês, 

assemelhando-se aos resultados encontrados por Borges19 que constatou esse dado 

em 21,2% dos estudantes. 

Em relação a abordagem da espiritualidade no meio acadêmico, 74.5% dos 

estudantes de medicina consideraram importante a abordagem do tema na 

universidade, o que corrobora como dado de que 72,5% concorda em incluir o tema 

no currículo das escolas médicas. Destes estudantes, 41,5% concorda com o tema 

ser inserido como disciplina eletiva e 39,5% integrado a outras disciplinas, o que 

coincide em parte com o levantamento recente17, cujos resultados mostraram o 

enorme interesse pela inserção da temática espiritualidade/religiosidade na grade 

curricular pelos estudantes de medicina (62,6%).  

Existem diferentes formas de inclusão da espiritualidade em atividades 

acadêmicas de escolas de Medicina, tais como: palestras, discussões em pequenos 

grupos, leitura de artigos científicos, tomada de história espiritual, montagem de um 

cenário prático32.  

Estudantes que foram expostos a prática de anamnese espiritual, tiveram 

melhor compreensão sobre o tema33. A abordagem da espiritualidade na graduação 
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indica uma educação médica mais humanística34 , dando fim ao arcaico modelo 

médico que valoriza e se limita apenas  as ferramentas de desenvolvimento científico 

e tecnológico, o que não condiz mais com as necessidades e demandas atuais da 

assistência em saúde , como já mencionado anteriormente neste trabalho, em que a 

nova perspectiva da saúde, definida em 2006 pela OMS, incorpora novos 

determinantes do cuidar, somando a dimensão espiritual e abrangendo hoje um 

conjunto que envolve fatores socioeconômicos, alimentação, meio ambiente, 

saneamento básico, entre outros, assim como a inclusão do bem-estar espiritual35. 

Em relação a frequência da abordagem do tema na graduação, quando 

questionados, 56,5% referia que foi visto “às vezes” e 31% que “nunca” foi visto em 

sala de aula e 56,5% dos alunos afirmou que as escolas médicas não oferecem 

nenhum suporte ao ensino do tema. Esse estudo corrobora com Lucchetti et al.36, 

quando afirma que os principais fatores para não inclusão do tema no currículo 

médico, seria falta de tempo em virtude de disciplinas mais importantes, falta de 

conhecimento para passar aos alunos e preconceito pelo tema (23,5%;18%;23%), 

respectivamente. Em reflexo, 38,5% dos alunos afirmam que não procura 

conhecimento sobre o tema, confirmando o desinteresse em abordagem do assunto 

Ferreira e colaboradores (2016)4, lança a proposta da transversalidade, como 

uma alternativa possível por favorecer a inserção da abordagem de espiritualidade 

nas práticas educacionais em saúde de forma planejada com os componentes da 

grade curricular geral dos cursos de graduação em saúde.  

Em contra partida, 64,5% dos estudantes declara ter interesse em participar de 

atividades extracurriculares sobre o tema, oque indica que os estudantes sentem a 

necessidade de esclarecer suas dúvidas em relação aos conceitos relacionados ao 

tema espiritualidade, e a  maneira como ela se relaciona com as questões de saúde, 

bem estar e qualidade de vida. Diante desse fato, os professores deveriam estar 

estimulando a busca pelo tema, oportunizando assim uma melhoria na qualidade de 

vida dos seus alunos, o que possivelmente irá refletir em melhor desempenho 

acadêmico e melhor formação profissional mais humanizada. 
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2.7    CONCLUSÃO 

Os resultados desse trabalho sugerem que:  

O perfil sociodemográfico dessa população de alunos revelou predominância 

do gênero masculino (55%), com alto percentual de solteiro(a)s (90,5%), e com 94,5% 

sem atividade remunerada. No que se refere à afiliação religiosa, a maioria dos 

acadêmicos informaram possuir alguma vinculação religiosa, com predominância do 

catolicismo e assumem frequentar encontros religiosos uma vez por mês.  

Os estudantes de Medicina declaram possuir uma boa qualidade de vida, o que 

inferi melhor avaliação do público acadêmico desta universidade em questão, com 

relação a sua compreensão sobre os conceitos acima citados.  

Uma maior porcentagem dos estudantes não considera espiritualidade com o 

mesmo conceito de religiosidade, o que não corrobora com o resultado  obtido de que  

conceito de espiritualidade mais comumente entendido por essa amostra foi o de 

“religiosidade”, e apenas uma pequena porcentagem definiu espiritualidade como 

“busca por significado da vida”, o que nos faz inferir que tal conceito não está bem 

definido pelos acadêmicos. A necessidade de trabalho da espiritualidade individual foi 

informada por menos da metade dos alunos assim como por aqueles que 

reconheceram sua vida baseada na espiritualidade. 

Os estudantes de Medicina consideram o fator espiritualidade como importante 

aspecto de influência direta na saúde. A maioria acha que a espiritualidade influencia 

muito na saúde, assim como consideram essa influência positiva e que a 

espiritualidade e seu domínio definitivamente influenciam no cuidar médico-paciente. 

Os estudantes de Medicina consideram importante a abordagem do tema 

espiritualidade na graduação médica. Declaram importante a abordagem na 

graduação, concordam que o tema espiritualidade deve ser incluído no currículo 

médico, devendo ser incluído como disciplina eletiva ou integrado a outras disciplinas. 
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2.10 TABELAS 

 

Tabela 1- Características sociodemográficas em números absolutos e porcentagem (N=200), 

de graduandos do curso de medicina de uma universidade pública federal. Lagarto, 2019. 

 

 

Variável                n                                   % 

 
Sexo   
Masculino                                                    110                                   55,00 
Feminino                                                      90                                   45,00 
Ciclo   
1º                                                                   22                                   11,00 
2º                                                                   30                                   15,00 
3º                                                                   48                                   24,00 
4º                                                                   38                                   19,00 
5º                                                                   32                                   16,00 
6º                                                                   30                                   15,00 
Religião   
Sim                                                                 131                                    65,50 
Não                                                                   69                                    34,50 
Procedência   
Lagarto                                                                   18                                      9,00 
Interior (SE)                                                            20                                    10,00 
Aracaju                                                                   51                                    25,50 
Outro estado\país                                                 109                                    54,50 
Estado civil   
Solteiro                                                                  181                                    90,50 
Casado                                                                    11                                      5,50 
Divorciado                                                         1                                      0,50 
União Estável                                                         7                                      3,50 
Atividade remunerada   
Nenhuma                                                    189                                          94,50 
Estágio                                                                     2                                      1,00 
Autônomo                                                        4                                      2,00 
Vínculo Público                                                        4                                      2,00 
Trabalho sem carteira assinada                              1                                      0,50 
Renda mensal individual (salário mínimo)   
Nenhuma                                                    118                                    59,00 
Até 1                                                                   38                                    19,00 
1-3                                                                   33                                    16,50 
3-5                                                                     7                                      3,50 
>5                                                                     4                                      2,00 
Habitação   
Própria                                                                82                                    41,00 
Alugada                                                    113                                    56,50 
Cedida                                                                     1                                      0,50 
Financiada                                                        2                                      1,00 
Resposta ausente                                                   2                                      1,00 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 
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Tabela 2- Percepção da qualidade de vida em números absolutos e porcentagem (N=200), de 

graduandos do curso de medicina de uma universidade pública federal. Lagarto, 2019. 

 

 

Variável                         n                                       % 

 
Percepção da qualidade de vida  
Muito boa                                                     29                                      14,50 
Boa                                                                   88                                      44,00 
Razoável                                                      69                                      34,50 
Ruim                                                                   12                                        6,00 
Péssima                                                        2                                        1,00 
Percepção sobre sua saúde mental   
Muito boa                                                      22                                      11,00 
Boa                                                                   92                                  46,00 
Razoável                                                      70                                       35,00 
Ruim                                                                   13                                         6,50 
Péssima                                                        3                                         1,50 
Percepção sobre sua saúde física   
Muito boa                                                     24                                       12,00 
Boa                                                                  79                                       39,50 
Razoável                                                     73                                       36,50 
Ruim                                                                  22                                       11,00 
Péssima                                                       1                                         0,50 
Resposta ausente                                                   1                                           0,50  
É feliz  
Sim                                                                  148                                       74,00 
Não                                                                       5                                         2,50 
Em parte                                                        47                                       23,50 
Dificuldade para dormir bem   
Sim                                                                    44                                       22,00 
Não                                                                  100                                       50,00 
Às vezes                                                        55                                       27,50 
Resposta ausente                                             1                                         0,50 
Doença crônica   
Sim                                                                     27                                       13,50 
Não                                                                   172                                       86,00 
Resposta ausente                                             1                                         0,50 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 

 
Tabela 3- Características do uso de substâncias psicoativas em números absolutos e 

porcentagem (N=200), de graduandos do curso de medicina de uma universidade pública 

federal. Lagarto, 2019. 

 

 

Variável                    n                                   % 

 
Faz uso de substância psicoativa   
Sim                                                                        26                                 13,00 
Não                                                                      172                               86,00 
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Variável                    n                                   % 

 
Resposta ausente                                                2                                 1,00 
Substâncias utilizadas   
Álcool                                                                        15                                 7,50 
IRSS                                                                          1                                 0,50 
Maconha                                                             6                                 3,00 
Ritalina                                                                          2                                 1,00 
Tabaco                                                                          1                                 0,50 
Rivotril                                                                          1                                 0,50 
Cogumelos Alucinógenos                                             1                                 0,50  
Fluoxetina                                                             2                                 1,00 
Zolpidem                                                             1                                 0,50 
Já fez uso de prática integrativa   
Sim                                                                         66                               33,00 
Não                                                                        134                               67,00 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 

 

Tabela 4- Crenças espirituais e religiosas (N=200), de graduandos do curso de medicina de 

uma universidade pública federal. Lagarto, 2019. 

 

 
                                   Variável                         n                                       % 

 
Qual religião pertence   
Catolicismo                                                  82                           41,00 
Protestantismo                                                  28                           14,00 
Espiritismo                                                    5                             2,50 
Cristianismo                                                    9                             4,50 
Deísta                                                                 2                             1,00 
Budismo                                                               2                             1,00 
Outra                                                                 3                             1,50 
Resposta ausente                                              69                           34,50 
Crença em Deus   
Sim                                                              165                           82,50 
Não                                                                16                             8,00 
Tenho dúvida                                                   19                             9,50 
Frequência em encontros religiosos   
Mais de uma vez na semana                             16                             8,00 
Uma vez na semana                                          31                           15,50 
Uma vez ao mês                                      37                           18,50 
Uma vez ao ano                                                 73                           36,50 
Nunca                                                               43                           21,50 
Frequência da prática religiosa individual   
Mais de uma vez ao dia                                     35                           17,50 
Mais de uma vez na semana                             60                           30,00 
Uma vez na semana                                          20                           10,00 
Uma vez no mês                                                20                           10,00                                      
Uma vez ano                                                   22                       11,00 
Nunca                                                                43                           21,50 
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Fonte: DO AUTOR, 2019. 

 

Tabela 5- Valor atribuído ao conceito de espiritualidade e sua influência na saúde (N=200), de 

graduandos do curso de medicina de uma universidade pública federal. Lagarto, 2019. 

 

 

Variável                                n                            % 

Definição de espiritualidade   
Religiosidade                                                                    81                    40,50 
Busca por significado da vida                                              21                    10,50 
Crença na existência na alma e na vida após morte           13                      6,50 
Crença em algo que transcende o corpo físico                  65                    32,50 
Postura ética e humana                                                       13                      6,50 
Nenhuma acima                                                                     5                      2,50 
Espiritualidade igual religiosidade   
Sim                                                                                 14                      7,00 
Não                                                                               163                    81,50 
Talvez                                                                                 15                      7,50 
Não tenho certeza                                                          8                      4,00 
Outra                                                                                   2                      1,00 
Influência da espiritualidade na saúde   
Muito                                                                                 66                    33,00 
Moderadamente                                                        55                    27,50 
Um pouco                                                                    49                    24,50 
Não influencia                                                                    29                    14,50 
Resposta ausente                                                                 1                      0,50 
Classificação da influência   
Positiva                                                                   150                    75,00 
Positiva e negativa                                                       20                    10,00 
Não influencia em nada                                                       30                    15,00 
Vida baseada espiritualidade   
Sim                                                                                 73                    36,50 
Não                                                                                 56                    28,00 
Às vezes                                                                   69                    34,50 
Resposta ausente                                                        2                      1,00 
Necessidade trabalhar os problemas espirituais   
Sim                                                                                 72                    36,00 
Não                                                                               128                      64,00 
Domínio do tema ajuda no cuidar médico-paciente  
Definitivamente sim                                                    129                    64,50 
Pouco                                                                               19                      9,50 
Talvez                                                                               49                    24,50 
Definitivamente não                                                             2                      1,00 
Resposta ausente                                                                1                       0,5 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 

 

Tabela 6- Opinião sobre a abordagem da espiritualidade no meio acadêmico (N=200), de 

graduandos do curso de medicina de uma universidade pública federal. Lagarto, 2019 

 

 
Variável                                                      n                               % 
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Variável                                              n                              % 

 
Como abordar   
Disciplina obrigatória                                                                 10                   5,00 
Disciplina eletiva                                                                        83                 41,50 
Integrado com outras disciplinas                                    79                 39,50 
Através de eventos, cursos e estágio                                    26                 13,00 
Resposta ausente                                                               2                   1,00 
Já abordado na graduação   
Nunca                                                                                      62                             31,00 
Recentemente                                                                         16                                8,00 
Às vezes                                                                       113                   56,50 
Frequentemente                                                                         9                                 4,50 
Motivo de não se abordar o tema   
Falta de tempo, há disciplinas mais importantes                      47                  23,50 
Falta de vontade da comissão de planejamento do curso       32                               16,00 
Falta de vontade dos professores                                              9                                 4,50 
Falta de conhecimento para passar aos alunos                      37                               18,50 
Preconceito pelo tema                                                            46                               23,00 
Não é cabível ao médico                                               14                                 7,00 
Outros                                                                                     15                                 7,50 
Suporte escolas médicas   
Não, nenhuma                                                                       113                               56,50 
Um pouco                                                                         84                               42,00 
Sim, e muito                                                                           2                                 1,00 
Resposta ausente                                                              1                                 0,50 
Busca de conhecimento pelo tema   
Não procuro                                                                          77                   38,50 
Palestras e eventos                                                             19                     9,50 
Livros relacionados a esse assunto                                    30                   15,00 
Artigos científicos                                                             12                     6,00 
Com professores médicos da minha universidade          16                     8,00 
Dentro da minha religião                                                38                   19,00 
Outra                                                                                        8                                 4,00 
Participou de atividade extracurriculares sobre o tema   
Sim                                                                                       36                               18,00 
Não, mas gostaria                                                           129                   64,50 
Não e eu não gostaria                                                             35                   17,50 

Fonte: DO AUTOR, 2019. 
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2.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

.           Para análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Science), versão 22.0. Inicialmente, foi realizada uma análise 

descritiva da população estudada segundo as variáveis em estudo. Para análise dos 

dados, as variáveis categóricas foram representadas pelas suas frequências 

absolutas. O teste estatístico utilizado foi o qui-quadrado. 
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Tipos de Trabalhos 

- Editorial: Comentário crítico a convite dos Editores. O texto deve conter até 900 

palavras e um máximo de 5 referências. 

- Artigos Originais: Artigos destinados a comunicar resultados de pesquisa original 

inédita, experiências clínicas ou outras contribuições originais. O texto deve conter até 

4.500 palavras (excluindo resumo e referências). No caso de trabalho experimental 

incluir introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusões e 

agradecimentos. O resumo deverá ter um máximo de 250 palavras e 3 palavras-

chaves, incluindo uma versão em inglês. O texto deverá 

conter até 40 referências e no máximo 5 tabelas ou figuras. Em agradecimentos, 

adicionar uma breve declaração de conflito de interesses. 

- Comunicação breve: Artigos originais destinados a comunicar pequenas 

experiências ou comunicações preliminares abordando campos de interesse para a 

psiquiatria. O texto deve conter até 1500 palavras sem resumo e sem palavras-

chaves, um máximo de 10 referências e 1 tabela ou figura. 

- Artigo de revisão: Artigos que constituem de avaliação crítica e sistemática da 

literatura sobre um assunto atual ou relativo ao progresso da psiquiatria. O texto deve 

conter até 4.500 palavras (excluindo resumo e referências), resumo com 3 palavras-

chaves e respectivas versões em inglês, 80 referências e no máximo 5 tabelas ou 

figuras. 

- Artigo de Atualização: Artigos destinados a descrever informações atuais sobre tema 

de interesse para uma determinada especialidade, uma nova técnica ou método. O 

texto deve conter até 3000 palavras (excluindo resumo e referências) e 30 referências. 

- Cartas: Comunicações que visam a discutir artigos publicados na revista, sua linha 

editorial ou sobre temas de relevância científica. Os autores dos artigos citados serão 

convidados a responder. O texto deve conter até 600 palavras, um máximo de 5 

referências e 1 tabela ou figura. 

Casos clínicos: Trabalhos contendo dados descritivos de um ou mais casos clínicos 
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de grande interesse e raros e que apresentem uma breve revisão da literatura sobre 

os aspectos clínicos e terapêuticos. O texto deve conter até 1500 palavras e 15 

referências. 

- Casos referentes a intervenções (diagnósticas ou terapêuticas) em seres humanos 

serão aceitos da seguinte forma: (1) Nas condições em que existir a possibilidade de 

o paciente assinar um termo de consentimento, esta é a documentação preferencial. 

Isto inclui paciente que de imediato o clínico vê interesse no seu relato e que está 

acessível quando da decisão pelo clínico do relato; (2) Nas condições em que o 

paciente não tiver a possibilidade de assinar. Isto inclui casos em que o paciente já 

teve alta ou está inacessível ou por alguma razão não apresenta condições cognitivas 

de ler ou assinar uma documentação nem seus familiares. Neste caso, duas 

alternativas serão aceitas: uma carta da comissão de ética do Hospital ou da 

Instituição na qual o médico atendeu o caso; em casos que não houver esta comissão, 

uma carta assinada pelo médico responsabilizando-se pela divulgação dos dados e 

explicitamente demonstrando que está tomando todos os cuidados para tornar o caso 

não identificável, trocando e omitindo dados que permitam a sua identificação. 

- Resenhas de livros: Revisão breve e crítica de livros recentes de interesse para a 

área da psiquiatria e que possam dar ao leitor uma visão geral da obra. O texto deve 

contar até 900 palavras. 

Requisitos Técnicos 

a) Arquivo em Word, digitado em espaço simples, fonte Arial, tamanho 12, com 

páginas numeradas em algarismos arábicos, iniciando cada seção em uma nova 

página, na sequência: página de título, resumo, palavra- chaves (descritores), 

abstract, keywords, texto, agradecimentos, referências, tabelas e legendas. 

b) permissão para reprodução do material fotográfico do paciente ou retirado de outro 

autor aprovando a utilização das imagens em periódicos científicos. 

c) aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), quando referente a pesquisas 

com seres humanos. É obrigatória a apresentação do número do protocolo de 

aprovação da Comissão de Ética da instituição onde a pesquisa foi realizada. 

d) carta assinada por todos os autores afirmando o ineditismo do trabalho assim como 

a responsabilidade pelo conteúdo enviado e cedendo o direito de exclusividade à 

Associação Brasileira de Psiquiatria. Todas as pessoas designadas como autores 

devem ter participado suficientemente no trabalho para assumir responsabilidade 
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pública pelo seu conteúdo. O crédito de autoria deve ser baseado somente em 1) 

contribuições substanciais para a concepção e delineamento, coleta de dados ou 

análise e interpretação dos dados; 2) redação ou revisão crítica do artigo em relação 

ao conteúdo intelectualmente importante; 3) aprovação final da versão a ser 

publicada. Os editores podem solicitar aos autores que justifiquem quando o total de 

autores excederem a oito. Não será permitida a inclusão de um novo autor após o 

recebimento da primeira revisão feita pelos pareceristas. Caso haja, devem ser 

declaradas na seção de agradecimentos. 

e) declaração de conflito de interesse e fonte de financiamento deve ser declarada na 

seção de agradecimentos. A não existência de conflito de interesse também deve ser 

declarada. 

Termo de Responsabilidade – Modelo 

Eu (nós), autor (autores) do trabalho intitulado (colocar o título), o qual submetemos à 

apreciação da Revista Debates em Psiquiatria declaramos que trata-se de um artigo 

original que nunca foi publicado ou enviado a outra revista, e cedemos a Associação 

Brasileira de Psiquiatria o direito de exclusividade sobre a comercialização, edição e 

publicação na forma impressa e on line. 

Data, Assinatura de todos os Autores 

Forma e preparação de manuscritos 

As normas da revista são baseadas no formato proposto pelo International Committee 

of Medical Journal Editors e publicado no artigo: Uniform requirements for manuscripts 

submitted to biomedical journals, versão de fevereiro de 2006 disponível em: 

http://www.icmje.org/ . 

Estrutura Geral do Manuscrito 

1. Página de Identificação: deve conter: a) título do manuscrito em português e inglês 

que deverá ser conciso, porém informativo; b) título resumido em português com até 

50 caracteres; c) nome completo dos autores numerados e suas afiliações 

acadêmicas ou institucionais; d) nome, endereço completo, e e-mail do autor 

responsável e a quem deve ser encaminhada a correspondência; e) identificar o tipo 

de manuscrito: artigo original, artigo de revisão etc. ; f) citar fontes de auxílio à 

pesquisa ou indicação de financiamentos relacionados ao trabalho assim como 

conflito de interesse (caso não haja, colocar inexistentes). 

2. Resumo e descritores: a segunda página deve conter o resumo, em português e 
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inglês com no máximo 250 palavras. O resumo tem por objetivo fornecer uma visão 

clara das principais partes do trabalho, ressaltando os dados mais significativos, 

aspectos novos do conteúdo e conclusões do trabalho. Não devem ser utilizados 

símbolos, fórmulas, equações e abreviaturas. 

Abaixo do resumo/abstrac, especificar os descritores/keywords que definam o assunto 

do trabalho: três palavras-chaves. Os descritores deverão ser baseados no DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde) publicado pela Bireme, que é uma tradução do 

MeSH (Medical Subject Headings) da National Library of Medicine e disponível no 

endereço eletrônico: www.bireme.br, seguir para: terminologia em saúde – consulta 

ao DeCS; ou diretamente no endereço: http://decs.bvs.br. Deverão ser utilizados 

sempre os descritores exatos. 

3. Texto: deverá obedecer à estrutura exigida para cada tipo de trabalho. Abreviaturas 

devem ser evitadas. Quando necessária a utilização de siglas, as mesmas devem ser 

precedidas pelo referido termo na íntegra em sua primeira aparição no texto. Os 

trabalhos devem estar referenciados no texto, em ordem de entrada sequencial 

numérica, com algarismos arábicos, sobrescritos, evitando indicar o nome dos 

autores. 

- Introdução: deve conter sucinta descrição da relevância do tema estudado, o objetivo 

do estudo e breve revisão da literatura que se relaciona diretamente com o tema em 

tela. 

- Métodos: deve descrever o modelo do trabalho, indicando qual o instrumento 

estatístico utilizado para análise dos resultados e, descrevendo os testes utilizados e 

o valor considerado significante. No caso de não ter sido utilizado teste de hipótese, 

especificar como os resultados serão apresentados. 

- Resultados: deve ser apresentado de forma lógica, sequencial, clara e concisa. As 

tabelas, figuras e quadros devem guardar relação direta com o texto. 

- Discussão: a discussão limitar-se-á aos resultados obtidos, com destaque para a 

concordância ou discordância com os dados presentes na literatura, ressaltar sua 

importância e significado destacando as limitações por acaso existentes e, se 

possível, quais as expectativas futuras que o tema estudado permite. 

- Conclusões: apresentadas em um parágrafo com não mais que 10 linhas e limitar-

se aos dados obtidos. 

4. Agradecimentos: inclui colaborações de pessoas que merecem reconhecimento, 
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mas que não justificam a inclusão como autores; agradecimentos por apoio financeiro, 

auxílio técnico, entre outros. 

5.Referências:A apresentação deverá estar em conformidade com o estilo 

estabelecido na página NLM's International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of 

Scholarly Work in Medical Journals: Sample References (alguns exemplos são 

apresentados a seguir). Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo 

com o estilo adotado na base de dados MEDLINE 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). 

Devem ser numeradas consecutivamente, na mesma ordem em que foram citadas no 

texto e identificadas com números arábicos sobrescritos. Se forem sequenciais, 

precisam ser separadas por hífen. Se forem aleatórias, a separação deve ser feita por 

vírgulas. 

Comunicações pessoais, trabalhos inéditos ou em andamento e outros trabalhos não 

publicados poderão ser citados quando absolutamente necessários, mas não devem 

ser incluídos na lista de referências bibliográficas; apenas citados no texto ou em nota 

de rodapé. 
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Livros 
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Documentos eletrônicos 

American Speech-Language-Hearing Association. Ear infections (otitis media) 

[Internet]. [cited 2014 Sep 04]. http://www.asha.org/public/hearing/O 

6. Tabelas – Cada tabela deve ser enviada em folhas separadas e numeradas 

consecutivamente, em algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. 

Devem ser auto-explicativas, dispensando consultas ao texto ou outras tabelas. O 

título deve vir na parte superior e, abaixo de cada tabela, no mesmo alinhamento do 

título, devem constar a legenda, testes estatísticos utilizados (nome do teste e o valor 

de p), e a fonte de onde foram obtidas as informações (quando não forem do próprio 

autor). Explicações complementares às tabelas devem ser apresentadas como notas 

de rodapé, identificadas pelos seguintes símbolos, nesta sequência: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, 

††, etc. 

7. Figuras (gráficos, fotografias e ilustrações etc.) - Devem ser enviadas em folhas 

separadas e numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, na ordem em 

que foram citadas no texto e em formato JPG - Graphics Interchange Format (em alta 

resolução - mínimo 300 dpi). As legendas devem ser apresentadas, de forma clara, 

descritas abaixo das figuras. Gráficos, preferencialmente, apresentados na forma de 

colunas. Verificar como preferem. Reproduções de ilustrações já publicadas devem 

ser acompanhadas de autorização. Somente serão aceitas ilustrações em preto e 

branco. 

8. Análise estatística - Os autores devem demonstrar que os procedimentos 

estatísticos utilizados foram não somente apropriados para testar as hipóteses do 

estudo, mas também corretamente interpretados. Os níveis de significância estatística 

(ex.: p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001) devem ser mencionados. 

9. Abreviaturas e Siglas - devem ser precedidas do nome completo quando citadas 

pela primeira vez. Nas legendas das tabelas e figuras devem ser acompanhadas de 

seu nome por extenso. Quando presentes em tabelas e figuras, as abreviaturas e 

siglas devem estar com os respectivos significados nas legendas. Não devem ser 

usadas no título e no resumo. 

10. Nome do medicamento – Usar o nome genérico 

11. Unidades: Valores de grandezas físicas devem ser referidos nos padrões do 

Sistema Internacional de Unidades, disponível no endereço: 
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http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/Si/si.htm. 

12. Aceitamos pedidos de separata após a publicação do artigo 

Declaração de Direito Autoral 

Eu, Brena Rodrigues de Almeida e Maria Suely Silva Melo, autoras do trabalho 

intitulado Saúde e espiritualidade: Concepção dos graduandos do curso de medicina 

de uma Universidade pública federal, o qual submetemos à apreciação da Revista 

Debates em Psiquiatria declaramos que trata-se de um artigo original que nunca foi 

publicado ou enviado a outra revista, e cedemos a Associação Brasileira de Psiquiatria 

o direito de exclusividade sobre a comercialização, edição e publicação na forma 

impressa e online. 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA COM SERES HUMANOS 

 
 

  COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO

  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: SAÚDE E ESPIRITUALIDADE: CONCEPÇÕES DE GRADUANDOS 
DO CURSO DE MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 
FEDERAL 

Pesquisador: MARIA SUELY SILVA MELO 

Versão: 1 

CAAE: 04621418.6.0000.5546 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Sergipe Campus Lagarto - Departamento de 

Medicina 

 

DADOS DO COMPROVANTE 

 
Número do Comprovante: 153533/2018 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 
 

 

Informamos que o projeto SAÚDE E ESPIRITUALIDADE: CONCEPÇÕES DE 
GRADUANDOS DO 

CURSO DE MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL que tem como 

pesquisador responsável MARIA SUELY SILVA MELO, foi recebido para análise ética no CEP 

UFS - Universidade Federal de Sergipe em 14/12/2018 às 10:35. 

 

UFS - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE 

UF: SE Município: ARACAJU 

Telefone:   (79)3194-7208 E-mail: cephu@ufs.br 

CEP: 49.060-110 

Endereço: Rua Cláudio Batista s/nº 

Bairro: Sanatório 

mailto:cephu@ufs.br
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APÊNDICE A 
 

I - QUESTIONÁRIO  

(1) 

FATORES DEMOGRÁFICOS E SOCIAIS INDIVIDUAIS 
Questionário nº 
Entrevistador: _____________________________________________ 
Data: ____ / ____ / ________ 
 
 

1-Sexo 

(1) Masculino (2) Feminino 

2-Idade (anos) ________ 

3-Local de Nascimento 

(1) Lagarto (SE) 

(2) Interior de Sergipe, Qual? _______________________ 

(3) Outro estado/país, Qual? _______________________ 

4-Religião 

(1) Não (2) Sim (3) Se sim, qual? _____________________ 

 

5-Estado civil 

(1) Solteiro (a) (2) Casado (a) (3) Divorciado (a) (4) Viúvo (a) (5) União Estável 

 

6-Número de Filhos 

(1) Não (2) Sim nº de Filhos: ___ 

 

7-Atividade Remunerada 

(1) Nenhuma (2) Estágio (3) Autônomo (4) Vínculo Público (5) Trabalho com Carteira 

Assinada (6) Trabalho sem Carteira Assinada (7) Aposentado/afastado 

8- Provedor da Família 

(1) Não (2) Total (3) Parcial 

 

9-Renda Mensal individual (salário mínimo) 

(1) Nenhuma (2) Até 1 (3) 1 – 3 (3) 3 – 5 (4) > de 5 

10-Renda Mensal Familiar (salário mínimo) 
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(1) Nenhuma (2) Até 1 (3) 1 – 3 (3) 3 – 5 (4) 5 – 8 (5) > de 8 

11-Habitação 

(1) Própria (2) Alugada (3) Cedida (4) Financiada 

12-Nº de Pessoas na Residência 

(1) 1 (2) 2 – 3 (3) 4 – 5 (4) + de 5 

13-Sofre de alguma doença Crônica? 

(1) Não (2) Sim (3) Se sim, qual____________. 

14- Qual a sua percepção sobre sua qualidade de vida atualmente? 

(1) Muito boa (2) boa (3) Razoável (4) Ruim (5) Péssima 

15- Qual a sua percepção sobre sua saúde física? 

(1) Muito boa (2) boa (3) Razoável (4) Ruim (5) Péssima 

16- Pratica alguma atividade física? 

(1) Não (2) Sim (3) Se sim, qual? 

17- Se dedica a alguma atividade de lazer? 

(1) Não (2) Sim (3) Se sim, qual _ 

18- Convive bem com os familiares? 

(1) Não (2) Sim (3) Em parte 

19- Você se considera uma pessoa que tem muitos amigos? 

(1) Não (2) Sim (3) Em parte 

20- Costuma se relacionar bem com os colegas de faculdade? 

(1) Não (2) Sim (3) Em parte 

21- Você se considera uma pessoa feliz? 

(1) Não (2) Sim (3) Em parte 

22- Você sente dificuldades para dormir bem? 

(1) Não (2) Sim (3) Às vezes 

23- Faz uso de medicamentos de uso contínuo, ou frequente?  

(1) Não (2) Sim (3) Se sim, qual _______________. 

24- Qual a sua percepção sobre sua saúde mental? 

(1) Muito boa (2) boa (3) Razoável (4) Ruim (5) Péssima 

25- Faz uso de alguma substância psicoativa? 

(1) Não (2) Sim (3) Se sim, qual______ (4) Se sim, com que frequência_____ (5) Se 

sim, com que dose\quantidade________. 

26-Já fez uso de psicoterapia\ práticas integrativas? 
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(1) Sim (2) Não. Qual? 

 

(2) 

Ciclo:____________ 

Idade: ______________ 

1.  Como você define espiritualidade? 
a. Crença e relacionamento com deus\ Religiosidade 
b. Busca por significado da vida 
c. Crença na existência na alma e na vida após morte 
d. Crença em algo que transcenda o corpo físico 
e. Postura ética e humana 
f. Nenhuma acima 
g. Outra. Qual? _____________________________________ 

2. Você acredita em Deus? 
a. Sim  
b. Não 
c. Tenho dúvida 

3. Qual sua filiação religiosa? 
a. Sem religião e não acredita em Deus 
b. Sem religião, mas acredita em Deus. 
c. Católico  
d. Protestante 
e. Evangélico  
f. Espirita  
g. Outras  

4. Com que frequência você vai à igreja ou encontros religiosos? 
a. Mais de uma vez ao dia 
b. Mais de uma vez na semana 
c. Uma vez na semana 
d. Uma vez ao mês 
e. Uma vez ao ano 
f. Nunca  

5. Quanto tempo você gasta em sua prática religiosa individual (Ler a bíblia, orar, 
rezar e etc.)? 

a. Mais de uma vez ao dia 
b. Mais de uma vez na semana 
c. Uma vez na semana 
d. Uma vez ao mês 
e. Uma vez ao ano 
f. Nunca  

6. Espiritualidade e religiosidade possuem a mesma conotação no seu ponto de 
vista? 

a. Sim  
b. Não  
c. Talvez  
d. Não tenho certeza  

7. Sua vida é baseada na espiritualidade? 
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a. Sim  
b. Não  
c. Às vezes  

8. A espiritualidade influencia na sua saúde? 
a. Muito  
b. Moderadamente 
c. Um pouco  
d. Não influencia 

9. Como você classificaria essa influência? 
a. Positiva 
b. Negativa 
c. Positiva e negativa 
d. Não influencia em nada 

10. Você se dedica ao desenvolvimento da sua espiritualidade?  
a. Sim. Como? 
b. Não 

11. Se sim a pergunta acima, com qual intensidade? 
a. Muito  
b. Moderadamente 
c. Um pouco  
d. Raramente 
e. Não se aplica 

 
 

12. Você sente necessidade de trabalhar seus problemas espirituais? 
a. Sim. Como? 
b. Não  

13. Você acha importante que esse tema, espiritualidade, seja abordado na 
Universidade? 

a. Sim  
b. Não  

14. Seus professores de graduação já abordaram a questão da espiritualidade na 
turma? 

a. Nunca  
b. Recentemente 
c. Às vezes 
d. Frequentemente  

15. Pra você, qual motivo não se aborda a espiritualidade na Universidade? 
a. Falta de tempo, há disciplinas mais importantes. 
b. Falta de vontade da comissão de planejamento do curso 
c. Falta de vontade dos professores 
d. Falta de conhecimento pra passar aos alunos 
e. Preconceito pelo tema 
f. Não é cabível ao médico 
g. Nenhuma das alternativas acima. Qual motivo? 

16. Você acha que o domínio do assunto ajuda na relação do cuidar médico 
paciente? 

a. Definitivamente sim 
b. Pouco  
c. Talvez 
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d. Definitivamente não  
17. Você acredita que as escolas médicas estão dando todas as informações 

necessárias ao domínio espiritualidade e saúde? 
a. Não, nenhuma 
b. Um pouco 
c. Sim, muito 

18. Você já participou de alguma atividade de “Espiritualidade e saúde” 
extracurricular? 

a. Sim 
b. Não, mas gostaria. 
c. Não e eu não gostaria 

19. “Espiritualidade e saúde” devem ser incluídas no currículo médico? 
a. Sim 
b. Não  

20. Como essa questão deve ser abordada nos currículos médicos? 
a. Disciplina obrigatória 
b. Disciplina eletiva 
c. Integrado com outras disciplinas 
d. Através de eventos, cursos e estágio.  

21. Como você procura o conhecimento sobre Espiritualidade e saúde? 
a. Eu não procuro 
b. Palestras e eventos 
c. Livros relacionados a esse assunto 
d. Artigos científicos 
e. Com professores médicos da minha Universidade 
f. Dentro da minha religião  
g. Nenhuma das alternativas acima. Se procura, como o faz então? 

22. Você teve suas crenças alteradas após sua entrada na Universidade? 

a. Sim 
b. Não  
c. Muito  
d. Moderadamente 
e. Um pouco  
f. Raramente 
g. Não se aplica 

23.  Caso afirmativo a questão acima, a alteração se deu em que sentido? 
a. Tinha uma crença espiritual, mas não tenho mais nenhuma 
b. Não tinha uma crença e adquiri uma 
c. Tinha uma crença e mudei para outra 
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II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. ANTÔNIO GARCIA FILHO 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE LAGARTO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O 

Sr.(a)_______________________________________________________________

__________ está sendo convidado(a) a participar como voluntário (a) da pesquisa 

denominada “Saúde e espiritualidade: Concepção de graduandos do curso de 

medicina de uma Universidade pública federal” sob a responsabilidade da aluna 

Brena Rodrigues de Almeida, devidamente assistida pela sua orientadora Maria Suely 

Silva Melo. A pesquisa será desenvolvida conforme descrito abaixo:  

1- Objetivo: O objetivo deste trabalho é identificar as concepções sobre saúde, 
espiritualidade e cuidado e sua correlação com qualidade de vida dos graduandos 
de Medicina da Universidade federal de Sergipe- Campus Lagarto. 
2- Descrição de procedimentos: Serão utilizados como instrumento de coleta 

dois questionários autoaplicáveis, contendo questões objetivas, abertas e 

fechadas, fácil e rápido preenchimento (5 a 10 minutos). Constitui-se de 19 e 22 

questões, que irão avaliar os conhecimentos e opiniões dos profissionais 

entrevistados acerca do conhecimento sobre saúde e espiritualidade. 

3- Justificação para realização da pesquisa: dentre os artigos analisados, 

nenhum foi publicado na região de Lagarto, o que justifica a necessidade de uma 

pesquisa acerca deste tema. 

4- Desconfortos e riscos esperados: todas as pesquisas estão passiveis de 

trazer algum tipo de risco e esta pode fazer com que os participantes se sintam 

constrangidos diante de perguntas que lhes possam ser indelicadas. Solicita-se ao 

participante da presente pesquisa que responda apenas às questões às quais se 

sinta confortável no sentido de minimizar desconforto e constrangimento possíveis. 

5- Benefícios esperados: colaboração para uma maior reflexão dos acadêmicos 

e corpo docente atuantes na UFS – Campus Lagarto em relação a necessidade 

de abordagem do tema no currículo da formação médica. 

6- Informações: os participantes têm a garantia que receberão respostas a 

qualquer pergunta e esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos assuntos 

relacionados à pesquisa. Também os pesquisadores supracitados assumem o 
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compromisso de proporcionar informações atualizadas obtidas durante a 

realização do estudo. 

7- Retirada do consentimento: o voluntário tem a liberdade de retirar o seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, não 

acarretando nenhum dano ao voluntário. 

8- Aspecto legal: elaborado de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos atende à Resolução nº 

466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério 

de Saúde – Brasília – DF. 

9- Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade (nome 

e sobrenomes) dos participantes não será divulgada. Os resultados gerais obtidos 

neste estudo serão apresentados em congressos e publicações. 

10-Os participantes receberão uma cópia deste Termo assinada por todos 

envolvidos (participantes e pesquisadores) 

11-Dados do pesquisador responsável 

Nome: Brena Rodrigues de Almeida 

Telefone/e-mail: / (79) 999666260/brenarlmeida@gmail.com 

 

ATENÇÃO: a participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de 

dúvida quanto aos seus direitos, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Sergipe. 

Endereço: Hospital Universitário, Rua Cláudio Batista, sem número, Aracaju SE. 

Contato: 2105-1805. 

 

Lagarto, ____de_______________de 2018 

 

________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

 

 

_____________________________________________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
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