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Conflito de Interesse



• RELIGIÃO: Sistema organizado de crenças, práticas, rituais e
símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado, ao
transcendente (Deus, força maior, verdade suprema).

• RELIGIOSIDADE: extensão na qual um indivíduo acredita,
segue e pratica uma religião. Pode ser organizacional
(participação na igreja ou templo) ou não organizacional (rezar,
ler livros, assistir programas religiosos na TV).

• ESPIRITUALIDADE: Parte dinâmica e intrínseca da
humanidade através da qual as pessoas procuram um sentido
final, um propósito, a transcendência e experimentam relações
consigo, com a família, comunidade, sociedade, natureza e o
significativo ou sagrado. Espiritualidade é expressa através de
crenças, valores, tradições e práticas.

2013: International Consensus Conference on Improving the Spiritual Dimension of Whole

Person Care: The Transformational Role of Compassion, Love and Forgiveness in Health Care

Introdução



SAÚDE DOENÇA

Introdução

INTERNET INTERNET



Religiosidade / Espiritualidade nas Doenças 
Cardiovasculares / Fatores de risco:

▪ valores pressóricos mais baixos (36/63 estudos);

▪ melhor função CV (risco CV, VFC, marc. inflamatórios) (10/16);

▪ menos DAC (12/19);

▪ menor consumo de tabaco e álcool;

▪ aumento da atividade física;

▪ > taxas de depressão e recuperação mais rápida da depressão;

▪ menor comportamento diante do estresse;

▪ maior bem estar; menor estresse psicossocial (46/75);

▪ melhor interatividade com o ambiente;

▪ maior longevidade (46/63 estudos).

Koenig, H.G, et al., Handbook of Religion and Health, 2011.

Introdução



PRINCIPAIS:
➢ Buscar informações científicas sobre espiritualidade e

doenças cardiovasculares disponíveis na internet e em
língua portuguesa.

➢ Avaliar as implicações da espiritualidade no contexto da
processo saúde-doença cardiovascular e suas
implicações na atuação profissional.

SECUNDÁRIOS:
➢ Quantificar e avaliar a relevância das informações

disponíveis, verificar sua utilização na formação do
conhecimento e as informações em outras línguas.

➢ Rever conceitos inerentes a humanidades médicas, seu
ensino, discussões e eventos.

Objetivos



• Pesquisa on-line nas bases de dados e sites:
PubMed, LILACS e SciELO, Google e Google
Acadêmico.

• Intervalo de tempo: últimos 10 anos (PUBMED,
LILACS e SciELO).

• Palavras-chave: religiosidade, espiritualidade, doenças
cardiovas-culares, doença cardíaca, humanidadade
médica, e os seus correspondentes em inglês: religion;
spirituality; cardiovascular diseases; heart disease;
medical humanities

• Os termos cardiovascular diseases e heart disease
apresentaram resultados sobreponíveis (mesma
indexação MESHB)

Metodologia



PubMed

Textos Completos 
Acesso Livre = 2



PubMed

Textos Completos 
Acesso Livre = 7



PubMed



SciELO



LILACS/BVS



Google / Acadêmico



Total Atividades Científicas = 1.789

Tema Religiosidade / Espiritualidade = 14

Porcentagem = 0,78%

Congresso SBC



• Artigos científicos:
- Espiritualidade / Religiosidade e DCV = muito poucos em

português; maior número em inglês.

- Pouco quantidade em relação pesquisas científ. “tradicionais”.

- Mostram influência comprovada (testes estatísticos).

• Sites de conteúdo / material no Brasil:
- Muito poucos, pouca informação e pouco material disponível;

- Sem grupos de discussão ou utilização de ferramentas internet.

• Eventos e discussões:
- Maioria voltado para público “leigo” ou focado em uma religião;

- Poucas sociedades de especialidades médicas dedicam espaço
para discussão do assunto;

- Pouco espaço dentro dos eventos científicos tradicionais.

Resultados



Discussão

“Nenhuma pesquisa sobre R / S e doenças cardiovasculares ainda foi
publicada no Brasil.”

“Espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais foram as únicas
variáveis consistentemente associadas à adesão em relação à medicação
em uma coorte de pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca.”

Religiosidade / Espiritualidade nas Doenças 
Cardiovasculares / Fatores de risco



Discussão

• Necessidade
- Estimular a produção científica de conteúdo sobre Espiritualidade/ 

doenças cardiovasculares;
- Ampliar acesso à informação de qualidade sobre espiritualidade e 

saúde; 
- Estimular a aplicação dos conhecimentos sobre Espiritualidade na 

saúde pública;
- Criar grupos de discussão - inclusive pela internet - sobre a 

Espiritualidade e percepção das doenças.
- Estimular eventos científicos inclusive com discussão sobre o impacto 

no prognóstico e tratamento das doenças;
- Fomentar a participação dos acadêmicos de medicina na 

discussão do tema, incentivando atividades tais como o 
Departamento de Humanidades Médicas da AEMED-BR



Comissão de Humanidades
Médicas da AEMED



-Espiritualidade é um fator importante no prognóstico da 
doença cardiovascular.

-É necessário aumentar o acesso às 
Informações sobre Espiritualidade.

-A internet é parte vital deste processo.

-Valorizar as entidades no protagonismo da Educação 
Médica e ensino da Humanidade Médica

Conclusão



“É inútil tentar fazer 

um homem abandonar 

pelo raciocínio coisa 

que não adquiriu pela 

razão.”  Sócrates
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