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“A existência humana é relacional, 

social e cósmica”.

Roese, Anete. The current spiritual situation: spirituality and 

responssibility as meanings to human health



O conceito de espiritualidade



São Camilo de Lellis. Pierre Hubert Sulbeyras.

Cuidar do outro é buscar restaurá-lo como um todo 



A espiritualidade como pressuposto ético

 “O alvo de toda a atenção do médico é a saúde ser 

humano, em benefício da qual deverá agir com máximo 

de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.”

 Se o cuidado holístico é um dever moral, então esse 

dever se estende para a espiritualidade assim como se 

aplica para o cuidado físico.

 A abordagem da espiritualidade não se trata, portanto, 

de uma opinião pessoal ou vontade idealista.

Sulmasy, D.P.Ethical principles for spiritual care . Oxford Textbook of Spirituality in Healthcare.

Pulchaski, C., et al. Restorative medicine. Oxford Textbook of Spirituality in Healthcare.



São Camilo de Lellis. Pierre Hubert Sulbeyras.

Isso passa pelo suporte ao seus conflitos de sentido



Espiritualidade -> Spiritus -> Vento Suave



Subjetividade inerente ao termo



Necessário conceituar para estudar



“A espiritualidade distingue-se de outras coisas 

como humanismo, valores, moral e saúde mental, 

por sua conexão com o que é sagrado, o 

transcendente.”

Harold Koenig

H. G. Koenig, D. E. King, and V. B. Carson, Handbook of Religion and Health, Oxford University Press, New York, NY, USA, 2nd edition, 2012
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O conceito de espiritualidade

Pulchaski, C., Ferrell, B., Virani, R., Otis-Green, S., et al. (2009) Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care.

“Espiritualidade é o aspecto da humanidade 

que se refere a maneira como o indivíduo vê 

e expressa significado e propósito e como ele 

experiencia a sua conexão com o momento, 

com o eu, com os outros, com a natureza e 

com o significante ou sagrado.”

C. Pulchaski



O que é o Sagrado?



Definição de Sagrado

“La manifestation de quelque chose 

de “tout autre”, d’une réalité qui 

n’appartiant pas à notre monde.”

Mircea Eliade

Mircea, E. Le sacré et le profane. 1965.



O que é o sagrado?

 É aquilo que diferencia ontologicamente as coisas.

Mircea, E. Le sacré et le profane. 1965.
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Espiritualidade é diferente de religião

H. G. Koenig, D. E. King, and V. B. Carson, Handbook of Religion and Health, Oxford University Press, New York, NY, USA, 2nd edition, 2012

“A religião é uma construção 

multidimensional que inclui crenças, 

comportamentos, rituais e cerimônias 

que pode ser praticadas em privado ou 

em comunidade, mas que são de 

alguma forma derivadas de tradições 

que se desenvolveram ao longo do 

tempo com a comunidade.”



Espiritualidade Religião

Sentido

Significado

Conexão

Pessoal

Ritos 

Práticas

Valores

Coletividade

Crença

Conforto

Reflexão

Ética

Diferenças entre a religião e 

espiritualidade



Religião Espiritualidade



Religiosidade e espiritualidade

 Religiosidade é maneira como cada 

indivíduo vivencia sua própria 

religião.

 Embora sejam conceitos distintos, 

estão intimamente relacionados. 

 A religião é a principal maneira 

pela qual o indivíduo expressa sua 

espiritualidade no âmbito coletivo.

Pereira, FMT. Espiritualidade e Oncologia: conceitos e prática. In press. 2017
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Neurobiologia da espiritualidade

Vaillant, G.E. Spiirtual Evolution – A Scientific Defense of Faith, 2008..

“Espiritualidade é um amálgama de emoções 

positivas que nos une aos outros seres humanos e 

à nossa experiência com o divino, como quer que 

o concebamos.”

George E. Vaillant



 Amor.

 Esperança.

 Alegria.

 Perdão.

 Compaixão.

 Fé.

 Reverência.

 Gratidão.

Vaillant, G.E. Spiirtual Evolution – A Scientific Defense of Faith, 2008..



São Francisco de Assis



Evolutivamente, as emoções positivas contribuíram para o 

sucesso da nossa espécie  



Cérebro Triuno

Vaillant, G.E. Spiirtual Evolution – A Scientific Defense of Faith, 2008..



Vaillant, G.E. Spiirtual Evolution – A Scientific Defense of Faith, 2008./ MacLean et al. 1952

Sistema límbico



 A meditação aumenta a atividade do hipocampo e 

da amígdala lateral direita, que, por sua vez, leva 

à estimulação parassimpática e à sensação de 

profunda paz.

Newberg A, The Neural Basis of the complex task if meditation: neurotransmitter and neurochemical considerations. 2003.



Eixo Neuro-imune-endócrino

 Há uma interface 

biológica que permite à 

espiritualidade acesso 

à diversos outros 

sistemas orgânicos para 

além do SNC. 

Koening, H.G. Medicine, Religion and Health. 2008
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A doença nos coloca diante do sofrimento 

humano...



 O sofrimento frequentemente é 

acompanhamento de distúrbios da 

espiritualidade.

 O adoecimento e a perspectiva da 

morte colocam em cheque valores 

fundamentais de sentido e 

significado da própria vida. 

Doença e 

espiritualidade

Ferrell, B, Suffering. Oxford Textbook of Spirituality in Healthcare 

Fonte: Google images



Doença e espiritualidade

 Diante da doença, o ser humano 

sofre, pois se vê como 

verdadeiramente é: frágil, 

impotente e finito. 

 A maneira como lida com esse 

sofrimento está intimamente 

relacionada com o sentido que dá a 

sua própria vida, ou seja, está 

ligada a sua espiritualidade.

Frankl, Vitor Emil. Em busca do Sentido. Vozes, São Paulo.



Frankl, Vitor Emil. Em busca do Sentido. Vozes, São Paulo

Fonte: BBC fotos

A importância da Espiritualidade

“A vida não se torna 

insuportável pelas 

circunstâncias mas 

pela falta de sentido e 

de propósito.”

Victor Frankl



A importância da Espiritualidade

• Doença

Sofrimento

• Sentido

Espiritualidade

• Significação

Superação

Frankl, Vitor Emil. Em busca do Sentido. Vozes, São Paulo
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Benefícios da 

abordagem da 

espiritualidade

 Hábitos mais saudáveis.

 Melhor coping.

 Menos suicídio e depressão.

Am J Public Health 1997; 87 (6): 957-961

South Med J 2004; 97 (12): 1223-30

ISRN Psychiatry 2012; 2012: 278730



Benefícios da 

abordagem da 

espiritualidade

 Menos doença cardiovascular.

 Benefício cognitivo na 

demência.

 Bem-estar em pacientes 

dialíticos.

Health Psychol 2016, 35 (3): 203

Neurology 2007; 68 (18): 1509

J Pain Symptom Manage 2013; 45 (2): 170
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Obrigado... Contato: felipe73.moraes@gmail.com

“Também nós podemos ser mãos, braços, corações que ajudam a Deus a 

realizar os seus prodígios, muitas vezes escondidos”.

Papa Francisco


