
RIO DE JANEIRO – RJ 

2021 

1 

 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS 

CULTURAIS (PPHPBC) 

MESTRADO PROFISSIONAL EM BENS CULTURAIS E PROJETOS SOCIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA LÚCIA TORRES MARINHO 

BIBLIOTECA DIGITAL ANTONIO PEDRO: 

ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO ENTRE MEDICINA E ESPIRITUALIDADE 



RIO DE JANEIRO – RJ 

2021 

2 

 

 

 

ANA LÚCIA TORRES MARINHO 

 

 

 

 

 
BIBLIOTECA DIGITAL ANTONIO PEDRO: 

ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO ENTRE MEDICINA E ESPIRITUALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dissertação para apresentação à banca do Mestrado 

Profissional em Bens Culturais e |Projetos Sociais, da 

Fundação Getúlio Vargas, como requisito para a obtenção 

do título de Mestre. 

Orientador(a): Profa Dra Martina Spohr Gonçalves 



!!!!!!

!"! #$%&! '())*+,!)&"-(

/0&0#&('*%!1&2&'!# !"'("&( 3*1)(4!!*+3!5(1* &"'*2)!56(,*1&%&"! * *+3&)&'$!#&1!1*778

1"##$%&'()* '+%$#$,&'-*9': '*!%.%#*!-$!,*+')!1( 3)(;&++&("!# *, 0*"+ %$#'$)!&+ * 3)(<*'(+ +(%&!&+ +'%'!

*/&$,()*!-*!0%'.!-$!,*+')* 9': $1 0*"+ %$#'$)!&+ * 3)(<*'(+ +(%&!&+ 8

1'&'!-'!-$2$#'4 ==>??>=@=?

!++&"!'$)!1(+,*,0)(+1! 0!"%! *A!,&"!1()!

3%$#"-$,&$!-'!%*1"##)*!*3'1",'-*%'4 3%*24>5,'%&",' ++*6%!2*,('78$#

"!"#$%##&'%!("$ %% $%##'")%*+(" $%#%&%'(

3%*24>5!%$7#*!%*%%9'!3",&*!-$!%'#&%*
1"%$&*%9':

3%*24!!,&*,"*!-$!!%'.:*!;%$"&'#!<.,"*%
3%;B)$"&*%!-$!*,#",*C 3$#<."#'!$!3;#B2%'-.'()*

"#$%&'()!*+,#-.)!/&0*&1
2+1,0&%)!30)".11.)$&-!+2!4+$1!5#-,#0&.1!+!30)6+,)1!1)5.&.1!

5+$,0)!%+!3+17#.1&!+!%)5#2+$,&'()!%+!8.1,90.&!5)$,+23)0:$+&!%)!40&1.-

3%*24>5,'%&",'!++*6%!2*,('78$#

(%"$,&'-*%9':

3%*24>5 +=78"'!,*,,$%'&!0'%/*#'!
,$1/%* &,&$%,*

3%*24>5 ;$%,',-'!-'!%*#&'!,*,&$"%*!!%'>:*!
,$1/%* *3&$%,*

Stamp

Stamp



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 
 
 
 

Marinho, Ana Lúcia Torres 
Biblioteca digital Antonio Pedro: espaço de integração entre medicina e 

espiritualidade / Ana Lúcia Torres Marinho. – 2021. 
114 f. 

 
Dissertação (mestrado) - Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio 

Vargas, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais.  
Orientador: Martina Spohr Gonçalves. 
Inclui bibliografia. 

 
1. Bibliotecas digitais. 2. Medicina baseada em evidências. 3. Espiritualidade. 

I. Gonçalves, Martina Spohr. II. Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio 
Vargas. Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais. III. 
Título. 

 
 

CDD – 025.04 
 
 

 
 

Elaborada por Kelly Ayala – CRB-7/7007 

 

 



4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta pesquisa à Giovana Torres 

Marinho, filha amada, parceira de vida, aquela 

que me motiva a prosseguir estudando porque 

me vê como modelo a seguir. Na verdade, o 

modelo se chama Educação, nela acredito e 

nela me ergo para ser o orgulho dela que tanto 

me admira. 

 

“Se eu não te amasse tanto assim 

Talvez perdesse os sonhos 

Dentro de mim 

E vivesse na escuridão 

Se eu não te amasse tanto assim 

Talvez não visse flores 

Por onde eu vim 

Dentro do meu coração” 

(Herbert Vianna e Paulo Sérgio Valle) 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou o homem humaniza a ciência, ou a ciência desumaniza o homem. 

(Miguel Couto) 
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RESUMO 

  

 
O estudo propõe como temática central, o interesse da Medicina pela Espiritualidade e a 

disseminação de informações científicas sobre o assunto. O enfoque recai sobre a criação de 

um produto viável para a disseminação de informações pela Universidade Federal Fluminense 

(UFF). Nesse sentido, o intuito é elaborar uma biblioteca digital, que além de disseminar 

informação, possa também ser um registro evolutivo dos caminhos seguidos pela Medicina. 

A pesquisa teve como objetivo efetuar o levantamento de publicações científicas, eventos 

científicos, profissionais que estudam o assunto, instituições de ensino superior e associações 

que se dedicam ao estudo da espiritualidade na medicina com a criação desse espaço na internet 

como referência para facilitar o acesso ao conhecimento científico produzido sobre o tema. Para 

a realização do estudo foi utilizada a pesquisa virtual em sites relacionados ao tema para 

organizar as informações localizadas e que serão relevantes para a criação da biblioteca digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Bibliotecas digitais, medicina, espiritualidade, medicina baseada em 

evidências. 
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ABSTRACT 

 

 
The study proposes, as a central theme, Medicine's interest in Spirituality and the dissemination 

of scientific information on the subject. The focus is on the creation of a viable product for the 

dissemination of information by the Fluminense Federal University (UFF). In this sense, the 

aim is to develop a digital library that, in addition to disseminating information, can also be an 

evolutionary record of the paths followed by Medicine. The research aimed to survey scientific 

publications, scientific events, professionals who study the subject, higher education 

institutions and associations dedicated to the study of spirituality in medicine with the creation 

of this space on the internet as a reference to facilitate access to the scientific knowledge 

produced on the subject. To carry out the study, virtual research on websites related to the topic 

was used to organize the localized information that will be relevant to the creation of the digital 

library. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keywords: Digital library, medicine, spirituality, evidence based medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
  

As bibliotecas exercem papel social e são fundamentais no suporte às Ciências e ao 

trabalho dos cientistas, tendo em vista o estudo de Rudolf Ludwig Karl Virchow1 no século 

XIX, colocando a ciência médica como essencialmente social, conforme relataram Buss; 

Pellegrini (2006). As bibliotecas estão envoltas na comunicação científica, independente da 

área do conhecimento humano. Essa rede de comunicação foi descrita por Yves François Le 

Coadic na obra “A Ciência da informação”. O autor opina sobre essa rede de organizações, 

relações sociais e funções na seguinte citação: 

 
As comunicações científicas são, sobretudo, redes de organizações e relações 

sociais formais e informais que desempenham várias funções. Uma das 

funções dominantes é a de comunicação. O papel da comunicação consiste em 

assegurar o intercâmbio de informações sobre os trabalhos em andamento, 

colocando os cientistas em contato entre si. Outro propósito desta função, 

bem menos praticado é assegurar a difusão e promoção da ciência junto a 

públicos de não especialistas [...] (LE COADIC, 1996, p. 33). 

 
Assim como Yves François Le Codiac, Fonseca (2004) é outra autora que também 

discorre sobre informação científica a definindo como uma subcategoria da informação do 

conhecimento, que é um tipo de informação disseminada na comunicação científica. Le Coadic 

(1996) também relata na mesma obra, a importância da comunicação como parte integrante do 

trabalho do pesquisador e na Biblioteca Digital Antonio Pedro a ser detalhada mais adiante, os 

usuários encontrarão comunicação científica elaborada por pesquisadores brasileiros porque 

segundo o autor, a busca pela informação “é uma exigência oriunda da vida social, exigência de 

saber, de comunicação, a necessidade de informação se diferencia das necessidades físicas que 

se originam de exigências resultantes da natureza [...]” (LE COADIC, 1996, p. 39). 

Em poucos meses da proliferação da pandemia do coronavírus, a produção intelectual 

sobre a Covid-19 necessitou de tratamento técnico, guarda, disponibilização e preservação, pois 

já faz parte da memória da medicina. Segundo Marques; Silveira: Pimenta (2020), a 

 

1O médico alemão (1821-1902), considerado o pai da Patologia, falou da relevância de tornar o conhecimento 
acessível, porque a Ciência avança com rapidez e, assim sendo, há a necessidade da imprensa se adequar a 
isso. Estudou a dimensão social da Medicina e tinha sabedoria suficiente para entender e admitir que tornar 
público o conhecimento científico tem a mesma importância que o próprio fazer científico, devido às questões 
sociais, culturais e econômicas que se entremeiam, conforme artigo de Guarichi (2019). Disponível em: 
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/. Acesso em: 07 jul. 2021.

https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
https://cbc.org.br/artigo-rudolf-virchow/
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transmissibilidade da doença foi muito rápida. “A pneumonia de causa desconhecida foi 

relatada pela primeira vez à OMS em 31 de dezembro de 2019” (MARQUES; SILVEIRA; 

PIMENTA, 2020, p. 226), nesta mesma data, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu 

os alertas sobre as ocorrências na cidade de Wuhan, na China e em 7 de janeiro de 2020, a 

notícia da descoberta da nova cepa do coronavírus, intitulado como Síndrome Respiratória 

Aguda Grave Síndrome Coronavírus Dois (SARS-CoV-2), conforme proposto pelo Comitê 

Internacional de Taxonomia de Vírus, originando a nova doença. 

A OMS decretou no dia 30 de janeiro de 2020, estado de emergência de saúde pública 

de importância internacional e já em 11 de fevereiro do mesmo ano, anunciou o nome oficial 

para a doença até então desconhecida, Covid-19, conforme relatado por Gorvett (2020) e uma 

de suas vítimas foi um médico chinês que tentou alertar sobre a gravidade da situação2. Em 

11 de março de 2020 foi declarada a pandemia, segundo Organização Pan-Americana da Saúde 

(2020). 

Segundo a Johns Hopkins University3 são 4.912.909 mortos e 241.553.899 infectados 

no mundo até 20 de outubro de 2021. Sobre o Brasil, a mesma universidade divulgou 603.855 

mortes e 21.664.879 casos confirmados em 20 de outubro de 2021. A população brasileira 

tem um percentual de 50,34% de indivíduos totalmente imunizados até 20 de outubro, segundo 

a Johns Hopkins University (2021) e 71,27% tomaram a primeira dose da vacina, segundo o 

Portal G14 em 19 de outubro de 2021 e, sem sombra de dúvida, a pandemia impactou a rotina 

de trabalho e estudo de incontáveis profissionais e estudantes. 

Para a realização desta pesquisa não foi diferente esse impacto. Devido à pandemia foi 

necessária a mudança do objeto de estudo, que ficou indisponível para as análises presenciais 

que a pesquisa requeria com o manuseio da coleção de periódicos de medicina, integrante do 

acervo da Biblioteca da Faculdade de Medicina da UFF (BFM). 

Assim sendo, o novo tema escolhido para o desenvolvimento do trabalho é a influência 

da espiritualidade na medicina, cujo projeto objetiva a criação de uma biblioteca digital como 

uma ferramenta, que após o estudo do tema buscará reunir e permitir acesso à 

2 O Dr. Li Wenliang foi repreendido, censurado e indiciado no seu país por perturbação à ordem social, devido 
à disseminação de informações sobre a nova doença e em 7 de fevereiro de 2020, morreu aos 34 anos, sendo 
ele uma das primeiras vítimas da Covid-19 no mundo, segundo Marques; Silveira; Pimenta (2020). 
3 https://coronavirus.jhu.edu 
4 https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/10/19/vacinacao-contra-a-covid-mais-de-106- milhoes-
estao-totalmente-imunizados-152-milhoes-tomaram-a-1a-dose.ghtml 

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/10/19/vacinacao-contra
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produção intelectual brasileira dispersa, aos profissionais médicos, aos eventos, ao trabalho de 

universidades e associações, que se dedicam a pesquisar e a ensinar. Outro objetivo reporta à 

importância do produto como suporte no processo da democratização do acesso à informação 

científica. 

A relevância do estudo está associada à busca pela excelência do atendimento aos 

usuários internos e externos da Biblioteca da Faculdade de Medicina (BFM) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), apostando na inovação com a popularização de um tema científico 

ainda pouco divulgado pelas bibliotecas. Na busca por instituições que tenham produtos 

semelhantes ao aqui proposto, as únicas localizadas foram a Biblioteca Virtual de 

Espiritualidade e Saúde (BVES) e o Projeto Saúde e Espiritualidade (SAUESP) / Núcleo de 

Estudos em Ciência e Espiritualidade (NECE) da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). 

O estudo é oportuno, tendo em vista a importância da unidade de informação para o 

desenvolvimento acadêmico de seus usuários, além da reflexão sobre acervos com as novas 

realidades dentro do processo de produção da literatura médica e a disseminação dessa 

informação. Como diferencial, deve-se enfatizar que os dois produtos semelhantes vinculados 

à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e à UFES são inóquas no quesito quantitativo 

do acervo, enquanto o proposto para a UFF buscará reunir, organizar e disseminar um robusto 

volume de acervo digital, composto por produção intelectual de pesquisadores vinculados à 

UFF e estabelecendo parcerias com pesquisadores de outras instituições para o povoamento 

da biblioteca digital com trabalhos de pesquisadores de diversas instituições brasileiras e, se for 

viável, também de pesquisadores estrangeiros para dar visibilidade à temática da espiritualidade 

na medicina, tão pouco disseminada nos acervos físicos e digitais das bibliotecas. 

Indubitavelmente, é importante o objetivo de preservar e valorizar o patrimônio cultural 

no âmbito das ciências da saúde, de promover a educação em saúde / capacitação de 

profissionais de saúde para a sua atuação, de disseminar a ciência por intermédio de acervos 

físicos ou digitais e de outras informações pertinentes para contribuir para o desenvolvimento 

científico. Além disso, possibilita o registro de mais um capítulo na História da Medicina com 

a integração da espiritualidade na prática médica. 

Werthein (2000) cita o papel da United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) com relação ao fluxo e à transformação da informação inserida no 
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contexto da Educação, Cultura e Ciência ao dizer que “o progresso da educação, ciência e 

cultura é fundamentalmente o de compartilhar informação e de criar novos meios de 

aprendizagem e conhecimento” (WERTHEIN, 2000, p. 77) e as bibliotecas, também 

desempenham importante papel na interação entre a educação, a cultura e a ciência com o 

compartilhamento de informação. 

Como menciona Castells (1999), uma das características das ciências na 

contemporaneidade é fazer uso da comunicação online de forma permanente para que os 

cientistas possam trabalhar. No entanto, é necessário estar atento para a confiabilidade da 

informação que é disseminada via online, tendo em vista a celeridade que ela dispõe, do 

momento que é remetida até chegar ao seu destinatário, seguindo seu fluxo e atingindo 

incontáveis receptores e novos propagadores. Caso a informação não seja confiável, consistente 

e verdadeira, a internet passa a ter um papel negativo no processo de comunicação, pois “a 

informação representa o principal ingrediente de nossa organização social” (CASTELLS, 1999, 

p. 573). Na ciência e na saúde, a falta de confiabilidade nas informações, acarreta consequências 

mais drásticas por estar em jogo a qualidade de vida e a própria vida dos cidadãos. As 

bibliotecas com seus acervos físicos e digitais, com os seus profissionais capacitados e éticos 

são relevantes no combate à desinformação e às informações sem credibilidade. 

O serviço de referência é vital nas bibliotecas, tendo em vista que é a ponte para a ligação 

entre os usuários e o atendimento das suas necessidades de pesquisa, evidenciando essa 

relevância na citação: 

 
A essência do conceito de referência é o atendimento pessoal do bibliotecário, 

profissional preparado para esse fim – ao usuário que, em momento determinado, o 

procura para obter uma publicação ou informação por ter alguma dificuldade, ou 

ainda, não encontrando a informação na biblioteca, precisa ser encaminhado para 

outra instituição (MACEDO, 1990, p. 12). 

 
Ranganathan (1961 apud SILVA; BEUTTENMÜLLER, 2005 p. 78), apresentam o 

serviço de referência como o processo de contato entre o usuário/leitor e o 

documento/informação de uma maneira pessoal. No que tange ao serviço de referência na era 

da internet, há a necessidade da disponibilidade da “infraestrutura tecnológica apropriada para 

o projeto” (MÁRDERO-ARELLANO, 2001, p.12). No âmbito da internet, esse contato no 

serviço de referência acontece de maneira diferente à idealizada por Ranganathan (1961), 
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portanto sendo necessário o aparato que a tecnologia pode colocar à disposição dos usuários e 

bibliotecários com o objetivo de encurtar a distância até a informação buscada e recuperada, 

conforme a ideia exposta por Márdero-Arellano (2001). 

A assistência prestada no processo de referência tem o papel de sanar a necessidade de 

informação. O advento da internet trouxe vários benefícios para os bibliotecários, mas para 

muitas pessoas a internet significava o fim do serviço de referência e até mesmo das bibliotecas. 

A internet mudou a forma do trabalho em bibliotecas, mas não é uma ameaça e sim algo 

transformador. 

“O serviço de referência virtual é um prolongamento do serviço de referência 

presencial” (ACCART, 2012, p. 163) e “no novo ambiente, numa escala mundial, os usuários 

podem ter acesso a diferentes recursos, independentes de sua localização física 

(MARCONDES; MENDONÇA; CARVALHO, 2006, p. 175). 

O Saint Bartholomew’s Hospital, situado na Inglaterra, iniciou ainda no século XV um 

pequeno acervo para atender o corpo clínico da instituição. Enquanto “nos Estados Unidos, 

países escandinavos e outros países da Europa, as bibliotecas médicas começaram a surgir entre 

os séculos XVII e XVIII” (LIMA, 1973). 

Segundo Crestana (2002), as primeiras bibliotecas médicas surgiram em 1808 com as 

escolas de medicina da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus (Salvador) e da Escola de 

Anatomia e Cirurgia do Hospital Militar do Morro do Castelo (Rio de Janeiro). É possível 

perceber a importância das bibliotecas médicas, devido à vastidão, à celeridade e à 

complexidade de informações produzidas e que devem ser organizadas, disseminadas e 

recuperadas para atender aos profissionais atuantes na área. 

O periódico Atlantic Monthly publicou no ano de 1945, um artigo prevendo a biblioteca 

do futuro, tendo como base a descrição de Vannevar Bush5 acerca da origem do hipertexto e do 

dispositivo Memex. O pesquisador ficou conhecido como o idealizador das bibliotecas virtuais, 

conforme explicitaram Drabenstott; Burman (1997, p. 180). 

Overhage; Harman (1965 apud SILVA, 2010, p. 4)6 relatam cenários futuros das 

bibliotecas inteligentes e informam que o valor dessas coleções estará vinculado à 

 

5 Vannevar Bush foi um engenheiro que nasceu em 1890, em Everett, Massachusetts (EUA) e faleceu 
em Belmont, Massachusetts (EUA), em 1974. Disponível em: 
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/download/410/1605/3188+& 
cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 
6 OVERHAGE, C. F.; HARMAN, R. J. (Eds.). INTREX: report of a planning conference on information 
technology experiments. Cambridge: MIT Press, 1965 
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acessibilidade e às conexões com rede. No Brasil, o Grupo de Trabalho sobre Bibliotecas 

Virtuais, vinculado ao Comitê Gestor da Internet Brasil, foi criado no ano de 1996 com o intuito 

de promover a participação das bibliotecas brasileiras na internet (GRUPO DE TRABALHO 

SOBRE BIBLIOTECAS VIRTUAIS DO COMITÊ GESTOR DA INTERNET 

NO BRASIL, 1997, p. 177). Pode-se dizer que esse grupo foi um precursor para que as 

bibliotecas tivessem interação com a internet em uma época em que havia muita dificuldade 

para esse trabalho conjunto em muitas bibliotecas brasileiras. Acerca do assunto a ser abordado 

na biblioteca digital sobre Medicina e Espiritualidade, pode-se conceituar espiritualidade, 

de acordo com Roberto Esporcatte em entrevista à Coordenadoria de Comunicação Social do 

Hospital Universitário Pedro Ernesto: 

 
Como um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam 

pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida. A 

espiritualidade evoca preocupações, compaixão e uma sensação de conexão 

com algo maior além de nós mesmos. Consideramos importante que seja 

compreendida como o que seja passível de mensuração em todos os 

indivíduos, o que inclui ateus, agnósticos ou mesmo aqueles com afiliação 

religiosa, porém sem observação e prática da mesma (ESPORCATTE, 2020 

apud HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, 2020). 

 
 

A espiritualidade e a religiosidade não possuem o mesmo significado. “Religiosidade 

implica na relação do ser humano com um ser transcendente” [...] espiritualidade não implica 

nenhuma ligação com uma realidade superior (GIOVANETTI, 2005, p.136). Um dos 

entrevistados neste estudo, o Dr. Alexander Moreira Almeida relata sobre a essa diferença entre 

espiritualidade e religiosidade na citação: 

 
Espiritualidade se refere ao sagrado e/ou o transcendente, algo de valor 

supremo e que está além do nosso mundo material, se relaciona a Deus, 

deuses, espíritos, ancestrais, anjos, etc. A religião é uma forma 

institucionalizada de espiritualidade, em que as pessoas compartilham crenças 

e práticas ligadas à espiritualidade. A pessoa pode ter espiritualidade (por 

exemplo, acreditar em Deus e orar) sem estar necessariamente ligada a uma 

religião (ALMEIDA, 2019). 

 
 

Na mesma linha de raciocínio sobre a definição de religião para distingui-la da 

espiritualidade, a visão do Dr. Alexander Almeida é reforçada por Emile Durkheim ao definir 

que “[...] religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, 
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isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral” 

(DURKHEIM, 1996, p. 32). “A fé sustenta, cura, consola, corrige as injustiças, melhora a 

sorte, garante recompensas, explica, impõe obrigações, abençoa, esclarece, reconcilia, 

regenera, redime ou salva” [...] O sentido, a identidade, o poder e a experiência estão 

inextricavelmente emaranhados” (GEERTZ, 2001, p. 159 e 164), respaldando a religiosidade. 

Segundo o professor Roberto Esporcatte, a espiritualidade aplicada à prática médica 

foi inicialmente apresentada e discutida no ano de 2012 pelo Grupo de Estudos em 

Espiritualidade e Medicina Cardiovascular (GEMCA)7. O professor Esporcatte discursou na 

aula inaugural da disciplina do grupo de eletivas definidas, denominada Espiritualidade e Saúde 

(código FCM 08-14025), na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)8, relatando a 

existência de pesquisas científicas recentes em que os pesquisadores informam haver efeito 

protetor aos adeptos da religiosidade, contribuindo também na área da epidemiologia e na 

associação com a mortalidade e com a qualidade de vida. 

 
É fundamental buscar entender as crenças do paciente; identificar aspectos 

que interferem nos cuidados de saúde, avaliar a força espiritual individual, 

familiar ou social que lhe permitirá enfrentar a doença; oferecer empatia e 

apoio e ajudá-lo a encontrar aceitação identificando situações de conflito ou 

sofrimento espiritual avaliados por um profissional capacitado” 

(ESPORCATTE, 2019). e, ainda ressalta a relevância na detecção dos 

sentimentos negativos que colaboram com o adoecimento (ressentimento, 

falta de perdão, ingratidão). 

 
 

Almeida; Lucchetti (2016, p. 55) mencionam Koenig (2012) sobre a relação da 

espiritualidade com as doenças mentais, no que concerne à sua remissão em quem é mais adepto 

de práticas religiosas e espirituais, além das evidências dos efeitos benéficos, tais como 

bem-estar, autoestima, esperança, felicidade e otimismo. 

Sobre a saúde física, Almeida; Lucchetti (2016, p. 55) explicitam que há evidências 

sobre diminuição das taxas de mortalidade em um percentual entre 18% a 25%, quanto mais 

espiritualizada é a pessoa, conforme revisões sistemáticas citadas por eles e que foram 

elaboradas por (Chida; Steptoe; Powell (2009), McCullough et al. (2000) e Lucchetti; 

Lucchetti; Koenig (2011). 

O escritor e médico cirurgião da UERJ, Paulo Cesar Fructuoso, em seu sétimo livro 
 
 

7 https://www.uerj.br/noticia/saude-e-espiritualidade-e-disciplina-na-faculdade-de-ciencias-medicas/ 
8 http://www.ementario.uerj.br/cursos/medicina.html#definidas 

http://www.uerj.br/noticia/saude-e-espiritualidade-e-disciplina-na-faculdade-de-ciencias-medicas/
http://www.uerj.br/noticia/saude-e-espiritualidade-e-disciplina-na-faculdade-de-ciencias-medicas/
http://www.uerj.br/noticia/saude-e-espiritualidade-e-disciplina-na-faculdade-de-ciencias-medicas/
http://www.ementario.uerj.br/cursos/medicina.html#definidas
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sobre Medicina e Espiritualidade, discorre sobre a importância da inclusão da disciplina nas 

escolas médicas e do trabalho conjunto com as equipes dos planos espirituais diz que: 

 
“os médicos do futuro serão médiuns extremamente desenvolvidos, atuando 

como poderosos epicentros energéticos. Mesmo sem ter conhecimento dessa 

realidade, nós médicos, estamos sempre acompanhados e somos intuídos 

pelos colegas de outros planos da existência. Enquanto cuidamos da parte 

física, eles zelam pelos corpos energético, vital e espiritual dos pacientes” 

(FRUCTUOSO, 2020 apud HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO 

ERNESTO, 2020). 

 

Uma pesquisa foi realizada com doze escolas de medicina no Brasil, com 5.950 

estudantes no período de 2010 a 2011 sob a coordenação da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Associação Médico-Espírita 

do Brasil usando o método Spirituality and Brazilian Medical Education (SBRAME) para 

verificar a opinião dos acadêmicos nas discussões sobre espiritualidade e religiosidade, mas a 

falta de treinamento é citada como um fator para a falta de encorajamento para usar esse tipo de 

proposta de discussão com os pacientes. Este estudo é relatado no artigo de Lucchetti et al. 

(2013) e o mesmo estudo é mencionado no artigo de Costa et al. (2019) com o reconhecimento 

da relevância do tema para a promoção da saúde, mas que falta preparo para a execução 

porque existem lacunas nos currículos das escolas de medicina e também colocam a 

humanização como um elemento primordial no cuidado à saúde. 

Reginato; De Benedetto; Gallian (2016) mencionam Savioli (2006) e Larimore (2001) 

ao relatarem que há mais de 100 escolas médicas em um universo de 125 escolas que 

dispuseram a disciplina com o tema espiritualidade no currículo acadêmico além do aumento 

atribuído à importância dos estudos sobre o assunto pela classe médica. Segundo Costa et al 

(2019), a precursora entre as universidades brasileiras a incluir a disciplina em sua grade 

curricular foi a Universidade Federal do Ceará (UFC), como uma disciplina optativa no ano 

de 2006 e o Dr. Rubens Tavares da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) relata o 

percentual de 71,2% de acadêmicos de medicina brasileiros que admitem o impacto da 

espiritualidade na saúde e diz: “Não queremos substituir a medicina tradicional, mas 

complementar de alguma forma o conhecimento” no artigo publicado por Larissa Rodrigues 

em 2015 na revista Saúde Informa, enquanto Mauro Ivan Salgado e Gilson Freire informam 

que a crença dos pacientes “em nenhum momento desrespeita ou conflita-se com a prática 

médica” (SALGADO; FREIRE, 2014). 
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O Dr. Edson José Amâncio9 é neurocirurgião no Instituto Neurológico de Reabilitação 

e Estimulação Magnética de São Paulo (INEP) e, também escritor. Ele foi o convidado do dia 

11 de maio de 2021 do programa Conversa com Bial10. O médico destacou na entrevista, os 

estudos sobre cérebro e mente com enfoque nos casos de Experiências de Quase Morte (EQMs), 

usando como exemplo concreto as vivências de EQMs do ator Rael Barja. O último livro do 

autor será lançado em 202111 e relata as EQMs, revisando casos da literatura médica e relatos de 

pacientes em um material coletado em quase 20 anos de pesquisa. O Dr. Edson Amâncio cita 

na entrevista ao jornalista Pedro Bial, o artigo prospectivo em grande escala sobre EQMs pós-

parada cardíaca. A autoria do estudo é do médico holandês, Pirn Van Lommel e de seus 

colaboradores, que publicaram a pesquisa, no ano de 2001, no periódico de maior credibilidade 

mundial na área médica, o The Lancet12. 

No mesmo contexto das experiências de quase morte há o relato recente do técnico da 

seleção brasileira de vôlei masculino, Renan Dal Zotto. O técnico em entrevista à apresentadora 

Ana Maria Braga, revelou no programa Mais Você, as suas duas experiências de quase morte 

se vendo fora do corpo físico13, enquanto esteve internado por 36 dias, devido à Covid-19. Além 

do relato dessa experiência espiritual, estudada por médicos sob o prisma científico, a esposa 

do Renan Dal Zotto também fez o seu relato sobre a corrente de orações para a recuperação do 

marido junto com familiares, amigos e fãs. Os médicos também estão pesquisando os benefícios 

das orações e da fé de uma forma geral como auxílio coadjuvante na terapêutica. 

World Values Survey14 pesquisou mais de 127 mil pessoas em 79 países e apurou que 

entre os 10 países mais populosos do mundo, exceto na China e na Rússia, 60% da população 

dos países pesquisados acreditam em vida após a morte e no Brasil são 37% da população. 

Esta pesquisa foi iniciada com a percepção da espiritualidade na prática médica como 

um suporte de acolhimento ao paciente e à família no âmbito da fé, mas as apresentações de 

 

9 http://lattes.cnpq.br/1525709041828826 
10 https://globoplay.globo.com/v/9508547/ 
11 AMÂNCIO, Edson José. Experiências de quase morte (EQMs): ciência, mente e cérebro. São Paulo: Summus, 

2021. 
12 LOMMEL, Pirn Van et al. Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the 

Netherlands. The Lancet, v. 358, n. 9298, p. 2039-45, Dec. 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140- 
6736(01)07100-8 

13 https://gshow.globo.com/programas/mais-voce/noticia/renan-dal-zotto-fala-sobre-luta-contra-covid-19-e-reve la-
por-duas-vezes-me-vi-morto.ghtml 

14 https://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShow.jsp?ID=427 

http://lattes.cnpq.br/1525709041828826
https://globoplay.globo.com/v/9508547/
https://globoplay.globo.com/v/9508547/
https://globoplay.globo.com/v/9508547/
https://globoplay.globo.com/v/9508547/
https://globoplay.globo.com/v/9508547/
https://globoplay.globo.com/v/9508547/
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShow.jsp?ID=427
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShow.jsp?ID=427
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShow.jsp?ID=427
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médicos no canal NESME (UFF) e no Simpósio de criação da Liga Acadêmica de Medicina e 

Espiritualidade da UFF (LIASME) aprofundam a relação medicina espiritualidade para 

questões psíquicas e espíritas, tendo em vista que nesses eventos foram abordados assuntos 

como apometria15 e, até mesmo processos de obsessão16 e a vida após a morte, com 

embasamento científico e não simplesmente no contexto religioso. 

A importância da disciplina Medicina e Espiritualidade na educação médica é 

apresentada na citação: 

 
A principal razão para incluir espiritualidade/religiosidade na educação 

médica é a necessidade de entender melhor o papel desse aspecto na 

assistência ao paciente, a fim de prestar cuidados compassivos considerando 

a interação de fatores biopsicossociais na vida e na história espiritual de cada 

indivíduo (ZANETTI et al., 2018 apud COSTA et al., 2019, p. 357). 

 
A inclusão de disciplina eletiva ou obrigatória na matriz curricular da graduação de 

Medicina, cujos conteúdos perpassam pela espiritualidade, acena para o sentido da Medicina 

que vai além da questão científica e mergulha na interação entre as Ciências da Saúde e a 

Humanização da assistência na busca pela cura ou do cuidado paliativo para o paciente, tendo 

em vista que os mistérios da espiritualidade sempre existiram e fazem parte da trajetória de 

vida de muitas pessoas, estando elas em quaisquer dos lados, seja como paciente ou médico. 

O elemento fé, independente da crença e a necessidade do médico em usá-la como um 

elemento a mais para o tratamento do paciente, foi estudado em 1910 por William Osler17 no 

artigo publicado em um periódico britânico da área médica. Os céticos manterão o 

posicionamento contrário à inclusão da espiritualidade nas graduações de Medicina, mas é 

fato que ela se tornou uma presença marcante em universidades renomadas no Brasil e há 

muito mais tempo, em instituições de ensino superior estrangeiras, sendo algo a ser pensado 

 
 

15 Técnica anímica, ou seja, não requer qualquer manifestação de mediunismo, no qual há processo de 
desdobramento do corpo astral ou mental com objetivo de cura, normalização corporal e conscientização do 
envolvimento energético - AZEVEDO, J. Espírito/matéria: novos horizontes para medicina. 9. ed. Porto Alegre: 
Nova Prova, 2007. 
16 Acredita-se que a doença tem, na imensa maioria dos casos, origem espiritual, seja de cunho obsessivo, 
quando um espírito exerce forte influenciação ao doente encarnado ou por questões kármicas - RIBEIRO, 
Raphael A. Loucura e obsessão: entre psiquiatria e espiritismo no Sonatório Espírita de Uberaba-MG (1933-
1970. https://repositorio.ufu.br/ bitstream/123456789/ 16310/1/Raphael%20Alberto.pdf 
17 OSLER, William. The faith that heals. British Medical Journal, v. 1, n. 2581, p. 1470-72, Jun 1910. Disponível 
em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2331742/pdf/brmedj07783-0018.pdf. Acesso em: 11 
maio 2021. 

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16310/1/Raphael%20Alberto.pdf
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16310/1/Raphael%20Alberto.pdf
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16310/1/Raphael%20Alberto.pdf
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16310/1/Raphael%20Alberto.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2331742/pdf/brmedj07783-0018.pdf
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como coerente, já que autoridades religiosas como os sacerdotes, pajés e curandeiros 

representaram no passado a figura dos médicos, conforme descrito por Lopes (1970). 

No decorrer da História da Medicina, os ofícios de barbeiros e sangradores e a relação 

deles com os médicos no processo de aprimoramento da cura ganhou importância a partir do 

século XIX, segundo Dantas (2015). Ainda que houvesse divergências e competições entre o 

saber acadêmico e o popular, os acadêmicos de medicina reconheciam a eficiência do método 

terapêutico da sangria e, consequentemente, a importância dos profissionais populares que 

realizavam curas dessa maneira, tendo como base a teoria humoral de Hipócrates, que previa 

a manutenção do equilíbrio do corpo humano. 

Laplantine (1986), apresenta na obra “Antropologia da doença”, modelos etiológicos, 

sendo um deles o modelo relacional, no qual a doença é vista no sentido de 

harmonia/desarmonia, equilíbrio/desequilíbrio. A ótica de Laplantine nesse contexto é uma 

variação da medicina hipocrática dos quatro humores, constituída por sangue, fleuma, bílis 

amarela e bílis negra, denominando a saúde como "crase" e a doença como "discrásica18”. 

No âmbito da medicina formal e da popular, Françoise Laplantine explicita: 

 
 

Enquanto a intervenção médica oficial pretende apenas fornecer uma 

explicação experimental dos mecanismos químico-biológicos da morbidez e 

dos meios eficazes para controlá-los, as medicinas populares associam uma 

resposta integral a uma série de insatisfações (não apenas somáticas, mais 

psicológicas, sociais, espirituais para alguns, e existenciais para todos) que o 

racionalismo social não se mostra, sem dúvida, disposto a eliminar 

(LAPLANTINE, 1986, p. 220). 

 

Apesar dos médicos concordarem com a eficiência do tratamento realizado pelos 

barbeiros-sangradores, havia o preconceito com a manipulação do sangue na atividade inerente 

aos cirurgiões, que naquela ocasião eram profissionais menos valorizados na sociedade elitista. 

Na verdade, a classe médica não era muito valorizada naquela época, mas os médicos 

acadêmicos pertenciam à elite que buscava formação europeia para depois retornar ao Brasil, 

enquanto os demais profissionais buscavam a cura para as mazelas da população respeitando a 

hierarquia estabelecida pela Fisicatura-Mor19, que regulamentava a arte de curar e concedia 

 

18 Alteração da composição e reações dos humores (sangue, linfa) e dos tecidos, causa de afecções diversas: 
reumatismo, asma, urticária são discrasias - https://www.dicio.com.br/discrasia/ 
19 Fisicatura-mor foi a instância médica de caráter burocrático e administrativo pesquisada pela sua importância 
social por PIMENTA, Tânia Salgado. Artes de curar: um estudo a partir dos documentos da Fisicatura-mor no 
Brasil do começo do século XIX. Dissertação de mestrado, Programa de Pós-graduação em História- UNICAMP. 
Campinas: 1997, p. 7

http://www.dicio.com.br/discrasia/
http://www.dicio.com.br/discrasia/
http://www.dicio.com.br/discrasia/
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autorizações para o trabalho dessas classes de trabalhadores. Conforme Pimenta (1998), a 

vinda da Família Real, trouxe um   maior   controle sanitário para o Brasil, devido à abertura 

dos portos às nações amigas. A autora também relata em sua dissertação que a Fisicatura-Mor 

determinava o campo de atuação de cada profissional, ou seja, cabia ao curandeiro o uso de 

ervas medicinais para a cura de doenças leves, à parteira apenas a realização de partos, aos 

barbeiros e sangradores, a responsabilidade pelas escarificações e aplicação de sanguessugas 

e ventosas. No entanto, os profissionais 

burlavam a fiscalização da Fisicatura-Mor. 

O alvará de 7 de janeiro de 1809, dispõe sobre o fim da Junta do Proto-Medicato e 

devolve a sua jurisdição ao físico-mor e ao cirurgião-mór20 do Reino de Portugal, Estados e 

Domínios Ultramarinos, assim como também instrução para serviços de higiene21. A insistência 

dos médicos acadêmicos em desqualificar a atividade de sangria pelos barbeiros e sangradores 

era uma realidade, mas ainda que marginalizados, os profissionais da medicina popular faziam 

uso dos meios de comunicação da época para anunciarem seus serviços, driblando o cenário de 

repressão e disputas com as autoridades e com os médicos. 

O artigo publicado por Rodrigo Aragão Dantas relata sobre os barbeiros-sangradores na 

época oitocentista, como anunciantes do Almanak Laemmert, conforme a citação: 

 
Além de serem procurados, os próprios sangradores anunciavam seus serviços 

em jornais da época. No Almanak Laemmert22, anualmente, era publicada uma 

relação de barbeiros e sangradores anunciantes que divulgavam seus nomes e 

endereços de seus estabelecimentos (DANTAS, 2010, p. 4) 

 
A repressão e as disputas iniciaram um processo de mudanças e com isso os barbeiros-

sangradores passaram a migrar para a prática da estética com cortes de cabelo e barba. Segundo 

Sá (2006, p. 110), uma parcela dos médicos daquela época almejava à formação experimental e 

a não aproximação com curandeiros, práticos, barbeiros-sangradores, médicos estrangeiros 

sem diplomas validados, além de espíritas e outros profissionais marginalizados pela sociedade 

elitista. 

 

 
 

20 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/alvara/alv-7-1-1809.htm 
21 http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/fisicatura-mor 
22 Almanaque Laemmert foi uma publicação que começou a circular no Rio de Janeiro de 1844 até as primeiras 
décadas do século XX e anunciava serviços profissionais, periódicos publicados na corte, instituições religiosas, 
sociedades de leituras, colégios, asilos e hospitais entre outras informações - LIMEIRA,A.M. Educação particular 
e publicidade no Almanak Laemmert (1844/1859). Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/alvara/alv-7-1-1809.htm
http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/fisicatura-mor
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A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a Academia Imperial de Medicina 

concederam prestígio aos médicos acadêmicos que mantinham relação com estas instituições, 

mas ainda assim não havia consenso acadêmico na questão que tange à atividade curativa 

popular. A partir da segunda metade do século XIX, a atividade estética suprimiu a atividade 

curativa, além do crescimento de profissionais portugueses e redução dos profissionais 

africanos, que não desapareceram do cenário, mas passaram a desempenhar o ofício como 

ambulantes. Após 1857, notou-se o empobrecimento da classe médica envolta em competições 

com os profissionais populares, acarretando a busca do serviço público pelos médicos 

acadêmicos como forma de ascensão financeira e social na corte brasileira. 

A cartografia de Pimenta (1998) revela que mesmo com a institucionalização da 

medicina, a sociedade fazia suas escolhas com relação ao tipo de profissional e ao tipo de 

terapêutica, de forma que até mesmo os mais abastados, preferiam algumas vezes o atendimento 

curativo pelos profissionais populares com quem tinham uma relação cotidiana próxima e de 

confiança, em vez dos médicos acadêmicos que, em geral eram desconhecidos para os pacientes 

enfermos. 

A partir de 1870, os autores passaram a analisar o processo de institucionalização, 

alternando foco na não-cientificidade da produção de conhecimento médico e na interligação 

Medicina, Estado e poder. “A Medicina aparece tendo um projeto próprio e agindo em 

articulação com um Estado que buscava se impor sobre as populações, considerando o saber 

médico como um instrumento para alcançar este objetivo” (BRAGA, 2018, p. 68-9). 

Segundo Braga (2019), a institucionalização é consubstanciada a partir da formação 

consolidada de médicos brasileiros e no combate à medicina popular, pelo intermédio da criação 

das academias médico-cirúrgicas, no Rio de Janeiro no ano de 1813 e na Bahia no ano de 1815, 

seguida pela criação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro anos depois, em 1829, além 

da conversão das entidades denominadas Academias de Medicina para a denominação 

Faculdades de Medicina no ano de 1832. 

Braga (2018) se reporta a Michel Foucault na institucionalização da Medicina, no 

contexto do pensamento do autor nas questões relacionadas a poder, biopoder, Estado, práticas 

sociais e controle social, temas esses abordados por Marcos Cézar Alvarez no seu estudo 

publicado em 200423. 

 

23 ALVAREZ, Marcos César. Controle social: notas em torno de uma noção polêmica. São Paulo em Perspectiva. 

Fundação SEADE, v. 18, n. 1, p. 168-76, 2004. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/6425. 

http://hdl.handle.net/11449/6425
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Os autores Rafaela Zorzanelli e Murilo Cruz também analisam Foucault e focam no 

pensamento do autor sobre a evolução da Medicina Social. Na Alemanha do século XVIII, 

“surgia a polícia médica do Estado, que tinha como finalidade controlar os fenômenos de saúde 

em nível estatal; normalizar a formação dos médicos, e inserí-los no grande aparelho do Estado, 

como funcionários administrativos” (ZORZANELLI; CRUZ, 2018, p. 723). Foucault expõe, 

que “a medicina do Estado é caracterizada pela estatização e coletivização do saber médico” 

(FOUCAULT, 1984, p. 79), além também de ser “uma medicina que é essencialmente 

um controle da saúde e do corpo das classes mais pobres para torná-las mais aptas ao trabalho 

e menos perigosas às classes mais ricas” (FOUCAULT, 1984, p. 97). 

O poder atribuído ao médico é apresentado por Michel Foucault na seguinte citação: 

O médico penetra em diferentes instâncias de poder. [...]. E constitui-se, 

igualmente, uma ascendência político-médica sobre uma população que se 

enquadra com uma série de prescrições que dizem respeito não só à doença, 

mas às formas gerais da existência e do comportamento (FOUCAULT, 1984, 

p. 202). 

 
O saber médico perpassa não só pela medicalização, mas também por questões políticas, 

sociais e econômicas, conforme a citação: 

 
O processo de medicalização da sociedade é comumente caracterizado por 

uma transformação de objeto do saber médico, isto é, uma reinvenção sobre 

quais seriam os objetos da ciência médica e que, portanto, seriam passíveis 

de sua intervenção. A partir disso, a ciência médica passou a abarcar questões 

que, a priori, não pertenciam ao domínio médico, mas aos campos político, 

social e econômico (CONRAD, 200724 apud ZORZANELLI; CRUZ, 2018, 

p. 729). 

 
O entendimento é concluído, pontuando a articulação entre os processos de 

medicalização com os de “subjetivação, desenvolvimento social e produção de saber e poder” 

(ZORZANELLI; CRUZ, 2018, p. 729), conforme a obra de Michel Foucault, expondo a 

efemeridade como chancela que a define, além de notabilizar a complexidade da questão e os 

papéis desempenhados pelos diversos agentes comprometidos nesse processo evolutivo. 

O caminho trilhado pela Medicina até chegar ao modelo conhecido na sociedade atual, 

no contexto da figura do médico, passou por várias transformações em diferentes momentos 

históricos e a espiritualidade já tinha o seu lugar no campo da Medicina, mas foi sendo 

 

24 CONRAD, P. The medicalization of society: on the transformation of human conditions into treatable 
disorders. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007. 
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desacreditada com o passar do tempo, colocando a tecnicismo em um lugar supremacista. 

Ainda há lacunas para a adoção da espiritualidade na prática clínica e, segundo Almeida 

(2014), as razões para a existência dessas lacunas são o desconhecimento das evidências 

científicas por parte dos profissionais médicos, a falta de treinamento na prática clínica, a 

desqualificação da espiritualidade por parte de autores e ideologias, mito histórico do conflito 

entre ciências/medicina e espiritualidade/religiosidade, argumento tendencioso de que os 

profissionais médicos são menos religiosos/espiritualizados e por esse motivo têm mais 

dificuldade de empatia para lidar com o assunto, além das rivalidades institucionais e então é 

necessário que o assunto seja abordado e estudado para que seja conhecido de forma adequada, 

de tal forma a oferecer suporte aos pacientes e seus familiares nos processos de adoecimento, 

de cura e também de finitude da vida. 

No que tange à antropologia da saúde, Nunes (1985), informa que foi a partir dos anos 

50, que é enfatizada a contribuição dos norte-americanos com o objetivo de entender os sistemas 

de saúde, a relação médico-paciente, a simbologia da vida, do adoecimento e da morte, 

encadeando à clínica, à epidemiologia e à gestão da saúde, de acordo com os estudos de Firth 

(1978)25 e de Cammaroff (1978)26. Minayo (1998), sobre os antropólogos ingleses diz que eles 

versam sobre os povos coloniais e sua maneira holística, na qual a saúde e a doença figuram 

atreladas à religião e à magia. Minayo (1998) revela que Latour é defensor da antropologia 

simétrica27 com uma abordagem etnográfica para o pensamento moderno e, também para o não 

moderno, propondo desvendar as diferenças e similaridades entre ambos. 

No mesmo trabalho, Minayo (1998) fala sobre a contribuição dos norte-americanos para 

a Antropologia Médica, exercendo influência mundial e “criando uma rede de especialistas, de 

instituições acadêmicas e de produção cientifica” (MINAYO, 1998, p, 33), por intermédio da 

Society of Medical Anthropology. Lévi-Strauss também é lembrado, tendo em vista que ele foi 

relevante com relação às “tentativas de desqualificação de sistemas médicos tradicionais” 

(MINAYO, 1998, p. 33) e a autora menciona a importância da antropologia francesa a respeito 

do conceito de antropologia médica no âmbito de uma “concepção reduzida e sua submissão 

disciplinar e instrumental” (MINAYO, 1998, p. 33). 

 
 

25 FIRTH, R. Social anthropology and medicine: a personal perspective. Social Science and Medicine, v. 12 B, p. 
237-45, 1978. 
26 CAMMAROFF, J. Medicine and culture: some anthropological perspectives. Social Science and Medicine, v. 12 
B, p. 247-54, 1978. 
27 http://antroposimetrica.blogspot.com/p/antropologia-simetrica.html 

http://antroposimetrica.blogspot.com/p/antropologia-simetrica.html
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A mesma autora conclui o seu texto expondo a importância da existência do “diálogo 

interdisciplinar com os outros saberes que se colocam na parceria exercida no complexo campo 

da saúde” (MINAYO, 1998, p. 44) e do foco na formação profissional, especialmente os 

vinculados à área de saúde para a “utilização da abordagem antropológica” (MINAYO, 1998, 

p. 44), além de nomear a subárea Antropologia da Saúde para dar prosseguimento ao debate em 

torno da “construção da identidade” (MINAYO, 1998, p. 44) dessa área específica dentro do 

vasto universo da Antropologia, ainda que a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Ciências Sociais (ANPOCS) divirja sobre essa discussão acerca da influência social e 

cultural no âmbito da antropologia médica como colaboradora na complementação das 

abordagens, que se inserem na saúde pública. 

Acerca da vinculação das Ciências da Saúde com as Ciências Sociais, essa aproximação 

entre essas ciências vem de longa data e há relatos que no início do século XX, o médico e 

antropólogo inglês, chamado William Halse Rivers28 se debruçou sobre pesquisas da medicina 

em culturas não europeias e vinte anos depois, o americano Erwin Heinz Ackerknecht29 também 

estudou e publicou artigos sobre medicina primitiva, conforme relatado por Boehs et al. (2007). 

 
Sobre ideias e práticas de saúde, os mesmos autores ditavam que: 

 
 

Estão ligadas ao contexto cultural. Os autores mencionados estavam 

preocupados demais com as diferenças entre o homem primitivo e o 

civilizado, entre a magia e a ciência, a medicina primitiva e a medicina 

científica. Centravam-se mais na problemática do pensamento de “um outro” 

caracterizado como primitivo, mas ambos ignoraram a dinâmica do 

pragmatismo dos esforços que as pessoas faziam (e continuam fazendo) para 

resolver seus problemas de saúde. Em síntese, até reconheciam que a medicina 

destes povos podia ser eficaz, mas, mesmo assim, era primitiva, inferior. Na 

década de 20, Malinowski inaugura uma nova forma de fazer antropologia: 

estudar as sociedades primitivas através do método etnográfico e sob o prisma 

da teoria funcionalista, analisando-se a estrutura destas sociedades e o modo 

de vida dos indivíduos, traduzido em valores, crenças e práticas (BOEHS et 

al., 2007, p. 309). 

 
 

Na visão do psiquiatra Arthur Michael Kleinmann30, no que tange à antropologia da 
 

28 https://ea.fflch.usp.br/autor/william-halse-rivers 
29 https://www.marxists.org/history/etol/writers/ackerknecht/bio-bibl_ackerknecht.pdf 
30 https://ghsm.hms.harvard.edu/faculty-staff/arthur-michael-kleinman 

http://www.marxists.org/history/etol/writers/ackerknecht/bio-bibl_ackerknecht.pdf
http://www.marxists.org/history/etol/writers/ackerknecht/bio-bibl_ackerknecht.pdf
http://www.marxists.org/history/etol/writers/ackerknecht/bio-bibl_ackerknecht.pdf
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saúde, ela “segue a linha da fenomenologia interpretativa geertziana e o interacionismo 

simbólico e apresenta um modelo denominado de Sistemas de Cuidado de Saúde” (BOEHS, 

2007, p. 310), onde esse cuidado é uma forma de resposta social para a doença e para os seus 

cuidados. Tanto a Antropologia quanto a Epidemiologia são importantes com perspectivas 

diferentes a respeito “dos comportamentos, dos hábitos e costumes e a utilização de elementos 

culturais no contexto em que se dá o enfrentamento da doença humana, nos levará à perspectiva 

de um trabalho conjunto entre epidemiologia e antropologia” (SEVALHO; CASTIEL, 1998, p. 

51-2). 

Inserindo a cultura no contexto da Antropologia médica: 

 
 

Ao conceito de cultura, portanto, na antropologia médica, são pertinentes as 

formas sociais de expressão da doença, os modos de prevenção e 

enfrentamento da doença, e a escolha dos meios de tratamento. Além do que, 

os hábitos, costumes e crenças que participam da vida humana, das formas 

de se viver, orientam certas práticas alimentares e religiosas, certos padrões 

de organização familiar e comportamentos que interferem positiva ou 

negativamente na saúde (SEVALHO; CASTIEL, 1998, p. 52). 

 
Quanto à estruturação do texto, o capítulo 1 é a introdução ao estudo. O capítulo 2 versa 

sobre o referencial teórico adotado para a pesquisa e a metodologia aplicada para o estudo. No 

capítulo 3 há a apresentação da discussão sobre o produto. O capítulo 4 discorre 

minuciosamente sobre o formato do produto escolhido, que é a proposta de implantação de uma 

biblioteca digital temática sobre espiritualidade para aprofundamento científico e prática 

médica, cujo formato escolhido buscará ser uma ferramenta eficiente como suporte de 

informação científica a ser organizada e disseminada para pesquisadores do assunto porque 

além de disperso o material não segue uma organização bem estruturada. Os pesquisadores 

realizam estudos, produzem textos e os apresentam em eventos científicos, publicam artigos em 

periódicos, publicam livros, divulgam entrevistas e lives em canais da internet, mas falta aos 

brasileiros a estruturação que o trabalho desenvolvido em uma biblioteca é capaz de 

disponibilizar à comunidade científica. O capítulo 5 se reporta à aplicação do produto proposto. 

No capítulo 6 há uma análise das entrevistas realizadas com dois médicos coordenadores de 

grupos vinculados a universidades públicas federais e que são pesquisadores e disseminadores 

do tema. O capítulo 7 dispõe sobre as considerações finais do estudo. Concluindo, o final do 

trabalho apresenta a lista de referências bibliográficas e dois 
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apêndices contendo a íntegra das perguntas e respostas das entrevistas realizadas com os 

médicos da UFJF, Dr. Alexander Moreira Almeida e da UFF, o Dr. José Genilson Alves 

Ribeiro. 
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2 DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 
 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

A informação científica é importante para o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e se conecta intimamente com a comunicação científica, fazendo uso de canais tais 

como as bibliotecas digitais. Assim sendo, a informação científica, tratada, disseminada, 

recuperada e preservada é de suma importância para as Ciências Médicas e para a sociedade. 

A nova realidade das bibliotecas na era digital coloca frente a frente a informação tradicional 

no suporte papel com a modernidade da informação digital. Contudo, adotar mais um suporte 

ou migrar de um suporte para outro não significa deixar de ter que organizar a informação, 

pois avaliar as coleções é importante para entender e checar as necessidades de cada usuário 

da biblioteca. Weitzel (2005), com relação aos pilares para a produção científica diz que há a 

necessidade de acessibilidade, confiabilidade e divulgação. 

As transformações tais como crescimento da imprensa, a mudança de mentalidade de 

depósito de livros para local de pesquisa e as inovações tecnológicas fizeram com que as 

bibliotecas passassem a ter mais interesse em alcançar a excelência nos serviços prestados aos 

usuários, de tal modo que a prestação de serviços da biblioteca esteja alinhada com as 

necessidades e expectativas dos seus usuários. Portanto, a proposta desta pesquisa se insere na 

busca da excelência da prestação de serviços de referência, assim como também um produto 

inovador não pelo seu formato, mas sim pelo conteúdo a ser abordado neste formato de 

biblioteca digital, versando sobre a espiritualidade no universo da medicina. 

Para Vasconcelos (2006), na história da medicina, a ligação com a espiritualidade 

sempre existiu, ainda que na modernidade tenha deixado de ser valorizada no âmbito da 

pesquisa, ensino e atuação profissional, mas permanece relevante para nortear e motivar 

profissionais de saúde e doentes. 

“A medicina deve ser reconhecida como ciência não só biológica, como social, sendo 

imperativo que, no seu estudo, o noviço seja iniciado no conhecimento dos elementos sociais, 

econômicos e emocionais que concorrem para a saúde ou para a doença” (FREYRE, 2004, p. 

164). Freyre (2004) aborda a medicina na dicotomia corpo/cultura, biológico/simbólico, 

individual/social, que as interliga e enfatiza o médico com o seu papel social. Quanto a 

agregar a sociologia da medicina e a educação em saúde perpassa por Gilberto Freyre quando 
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ele diz que “se a condição de um doente é mais do que uma condição médica, não se 

compreende que a educação do médico, sua instrução, sua preparação para o exercício da 

medicina, seja considerada completa, se falta a essa preparação a parte sociológica ou 

psicológica” (FREYRE, 2004, p. 179). 

O paciente tem assegurado o direito à assistência espiritual, considerando como dever 

do profissional médico facilitar o acesso a este direito, conforme a Resolução 1.805 do 

Conselho Federal de Medicina (CFM), do ano de 2006 no seu artigo 2º que dispõe o seguinte: 

“O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que 

levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e 

espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar” (BRASIL. CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 2006). 

Com relação à adoção da espiritualidade na terapêutica e dos seus efeitos positivos, os 

autores relatam: 

A comprovação da utilização de aspectos espirituais e religiosos como suporte 

terapêutico e determinação de desfechos positivos em diversas doenças tem 

constituído emblemático desafio para a ciência médica. Em se considerando 

as limitações éticas e de método, demonstra-se o quão dificultoso se faz 

mensurar e quantificar o impacto de experiências religiosas e espirituais pelos 

métodos científicos tradicionais (GUIMARÃES; AVEZUM, 2007). 

 
De acordo com D’Assumpção (2019), no século passado, Freud influenciou o 

distanciamento entre a medicina e a espiritualidade, pois atribuiu às religiões parte da razão 

para o adoecimento, enquanto neste século, a espiritualidade e a sua relação com o adoecimento 

suscitaram o interesse dos pesquisadores com maior enfoque no estudo do câncer. 

Para Giddens (2002), a pós-modernidade institui uma crise de identidade ao ser humano, 

que mesmo ciente da sua independência e do seu domínio por intermédio da ciência e da 

técnica, os indivíduos experimentam situações de desamparo e de ansiedade. Assim sendo, no 

contexto sociocultural, a espiritualidade tem a possibilidade de adentrar para atenuar essas 

vivências do sofrimento humano. 

Conforme relato de Toniol (2017) sobre sua pesquisa bibliográfica na base de dados 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização das Nações Unidas (ONU), usando 

os termos “espiritualidade”; “espírito” e “espiritual” foram recuperados 1.497 
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documentos diversos com datas entre 1948 e 2017, tais como memorandos, atas, relatórios, 

resoluções e livros. Toniol (2017) relata que seis meses após a criação da OMS no ano de 1948, 

há registro documental na organização sobre o tema espiritualidade. Portanto, é perceptível o 

interesse destas instituições pelo assunto espiritualidade no âmbito da saúde bem antes de 1984 

quando ocorreu a 37ª Assembleia Geral da OMS que aprovou o “Programa saúde para todos no 

ano 2000” que reconheceu a importância da dimensão espiritual para motivar as pessoas em 

todos os aspectos da vida, não apenas como estimulante de atitudes saudáveis, mas também 

como um fator definidor do que representa saúde. A OMS conclui o documento convidando os 

Estados-membros a providenciarem a inclusão da dimensão espiritual nas políticas de saúde, 

de acordo com o que preconizam os padrões socioculturais de cada país. 

A World Psychiatry Association (WPA) e a OMS estão engajadas na promoção e o 

cuidado da saúde mental fundamentado na ciência e na espiritualidade, de modo que na 

literatura acadêmica há mais de 3.000 estudos empíricos com o intuito da investigação da 

espiritualidade no âmbito da saúde e a WPA incluiu “religião e espiritualidade” no currículo de 

treinamento básico para psiquiatria, conforme a World Psychiatric Association (2002) e 

relatado por Almeida et al. (2016). A WPA reconhece que a espiritualidade é um fator com 

forte impacto sobre a saúde mental e recomenda que seja abordada na prática clínica e este 

seu posicionamento foi proposto pela Seção de Religião, Espiritualidade e Psiquiatria com a 

aprovação do comitê executivo da WPA no ano de 2015 e foi publicado no periódico World 

Psychiatry, em 201631. 

Segundo Ferrer (2002, p. 896), há indicativos de que a espiritualidade causa efeito 

positivo na saúde dos pacientes e para corroborar, o autor informa em sua obra que nos EUA 

95% da população crê em Deus; os médicos são menos religiosos que a população em geral. 

“Os médicos resistem à espiritualidade e à oração para a saúde humana porque isto foi 

internalizado durante o processo de sua formação” (FERRER, 2002, p. 904); relata que no 

estudo do Dr. Comstock, a informação é que as pessoas que iam às igrejas pelo menos uma vez 

por semana, faleciam 50% menos devido às doenças coronárias, ao enfisema e ao suicídio e 

75% menos por cirrose. 

Benson; Stark (1998) em seu livro se dizem convencidos de que as crenças impactam 
 
 

31 ALMEIDA, Alexander Moreira et al. WPA position statement on spirituality and religion in psychiatry. World 
Psychiatry, v. 15, p. 87-8, 2016. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wps.20304. 
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fisicamente e são relevantes na prevenção e no tratamento das doenças, pois a medicina tem 

como base a farmacologia, a cirurgia, outros procedimentos médicos, além de cuidado consigo 

mesmo, tais como a atividade física, o descanso, a nutrição e a crença. 

Ferrer (2002), analisa as fases evolutivas da medicina passando da magia/religião para 

a materialista/fisicalista e evoluindo para a fase mente/corpo onde há a influência da mente 

sobre o corpo, conforme a citação abaixo descreve: 

 
A medicina passou de um período mágico-religioso iniciado no ano 500 a.C. 

até a medicina científica do séc. XIX, baseada na experimentação e não só 

na mera experiência. A partir disto três etapas são descritas por Larry Dossey: 

1) a medicina materialista e fisicalista: etapa que começa no meio do séc. 

XIX, genuinamente científica, tem a física de Newton como modelo: o 

universo inteiro, incluindo o corpo humano, é como um relógio regido pelos 

princípios da casualidade determinista; 2) o modelo mente-corpo: inicia após 

a segunda guerra e admite a influência das percepções, emoções, atitudes e 

pensamentos sobre o corpo humano. A mente está localizada no cérebro e tem 

a capacidade de influenciar o seu próprio corpo; 3) a medicina transpersonal 

e translocal: exige uma compreensão que a relação mente-corpo transcende os 

limites de espaço e tempo. A mente é não local (FERRER, 2002, p. 892-95). 

 
 

Ferrer (2002, p. 900) também expõe em sua obra que não há implicação necessária entre 

a espiritualidade e a fé em alguma divindade, mas que o indivíduo humano é dotado de 

capacidade de reflexão e de auto transcendência. Ferrer (2002, p. 911) ainda relata, que foi a 

partir do ano de 1994, que instituições de ensino superior nos Estados Unidos da América 

(EUA) incluíram a espiritualidade no currículo acadêmico como parte da história clínica, 

apresentando aos alunos a bibliografia sobre a espiritualidade na assistência sanitária, além de 

estudos de casos em que a espiritualidade afeta os pacientes, reconhecimento de conselheiros 

espirituais como integrantes do corpo clínico, incentivo aos alunos aos seus próprios sistemas 

de crenças para destacar a relação com pacientes, com a medicina e com as tomadas de decisões 

no âmbito da saúde, pois “os médicos devem ser, ao menos sensíveis e respeitosos diante das 

crenças, sobretudo em situações de crise. Isto constitui um ingrediente indispensável para 

uma boa prática clínica” (FERRER, 2002, p.912). 

Segundo o Dr. José Genilson Ribeiro, coordenador da disciplina Medicina e 

espiritualidade na UFF, em entrevista à Luiza Fletcher em 2019, na Europa e nos EUA, cerca 

de 80% das universidades mantêm a disciplina no currículo. 

Na opinião do Dr. Ribeiro em entrevista para esta pesquisa: 
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A doença começa na alma, instala-se no corpo físico, e que é preciso tratar o 

paciente de maneira integral. Não basta tratar o efeito da doença, mas os aspectos 

totais. Muitas pessoas têm mágoas e não conseguem perdoar. Isso as deixam presas 

em suas dores, o que dificulta a melhora física (RIBEIRO, 2021). 

O médico também relata na mesma entrevista, que os professores que lecionam a 

disciplina Medicina e Espiritualidade se baseiam na medicina integrativa, seguindo a Carta de 

Ottawa32, de 1986, cujo objetivo é a contribuição com as políticas de saúde igualitariamente, 

pois “a verdadeira saúde é uma consequência do bem-estar físico, psicológico, familiar, social 

e espiritual”. 

A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) também entrou para o grupo de instituições de ensino superior com interesse no 

assunto, incluindo a disciplina eletiva Medicina e Espiritualidade no ano de 2019 na sua grade 

curricular com a visão de integralidade na saúde e cuja primeira turma da disciplina contou com 

a inscrição de 30 acadêmicos de medicina sob a responsabilidade do professor Dr. Ricardo 

Bedirian, atuante no Serviço de Clínica Médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto), o 

professor Dr. Pedro Pimenta de Mello Spineti e o professor Dr. Roberto Esporcatte, lotados no 

Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto com aulas cujos conteúdos 

versam sobre conceitos de espiritualidade, religiosidade, modo de abordagem e prática com 

casos reais. A disciplina na UERJ foi criada no momento da reforma curricular da Faculdade de 

Ciências Médicas e há o interesse dos responsáveis pela disciplina em propor a sua inclusão na 

grade curricular de todo o Centro Biomédico da UERJ e não apenas na Faculdade de Ciências 

Médicas. 

Na mesma reportagem, Fletcher (2019), entrevista a Dra. Carmita Abdo, psiquiatra, 

diretora da Associação Médica Brasileira (AMB) e presidente da Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP), que relata a comprovação científica para a existência da disciplina no 

currículo do curso de medicina e a Dra. Abdo frisa a citação de Fletcher: 

 
As emoções levam a modificações de substâncias no organismo. Quando 

liberamos ocitocina e endorfina, elas nos levam à melhora na imunidade e às 

sensações de bem-estar. O contrário ocorre com sensações negativas, que 

liberam substâncias que baixam a imunidade. Com o perdão não é diferente. 

Quando perdoamos alguém temos a sensação de alívio, de gratificação, o 

que é revertido em ocitocina (FLETCHER, 2019). 
 

 
32 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf 
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2.2 METODOLOGIA 

 
 

Segundo Gil (2012, p. 28), a pesquisa descritiva tem como principal objetivo “a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. A técnica aplicada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, que é 

desenvolvida a partir de material já elaborado (GIL, 2012, p. 50) por intermédio da leitura e 

da interpretação de trabalhos sobre a temática escolhida. O estudo foi realizado mediante o 

levantamento bibliográfico em bases de dados da área das Ciências da Saúde. A relevância 

dessa técnica de pesquisa para o levantamento dos dados a citação a seguir a ratifica dispondo 

que “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo 

assunto, mas propicia o exame de um tema sob nova abordagem, chegando a conclusões 

inovadoras” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 183). 

O estudo também fez uso da observação direta intensiva por intermédio da técnica da 

entrevista com dois médicos coordenadores de grupos envolvidos com a temática da 

espiritualidade na medicina e consulta a documentos como a matriz curricular e ementas da 

disciplina sobre espiritualidade ministrada na UFF. Quanto à definição desse tipo de observação 

para a pesquisa: 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para 

ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social” (MARCONI; LAKATOS, 

2003, p. 195). O tipo de entrevista adotado foi a estruturada com as mesmas perguntas pré-

elaboradas. 

Para ambos os entrevistados foi explicada a proposição da pesquisa. A intenção inicial 

era deixar disponível o material no Repositório Institucional da UFF, tendo em vista que a 

pesquisadora é servidora da UFF e, portanto, tem direito ao depósito de suas produções técnicas 

e bibliográficas no RIUFF. Além dessa disponibilidade, as entrevistas também ficariam 

disponíveis para consulta na própria biblioteca digital de medicina e espiritualidade, caso as 

intercorrências não tivessem mudado a maneira como as entrevistas foram realizadas. 

Para sedimentar as evidências científicas da pesquisa foi realizado um levantamento 

bibliográfico nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
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(MEDLINE), PUBMED33 e SCIENCE DIRECT34, combinando descritores constantes na 

ferramenta Descritores em Ciências da Saúde (DECS) da Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME), sigla popularizada no meio  das ciências  da saúde para  o Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, cujo nome de origem era 

Biblioteca Regional de Medicina - um centro especializado da Organização Pan-Americana 

da Saúde / Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) para disseminar informação 

científica em saúde35 . Os descritores usados  nesta pesquisa foram: “medicina”, 

“espiritualidade”, “spirituality” e “medicine”, publicados nos idiomas português, inglês, 

espanhol e francês sem estipular o período de tempo. Foram recuperados LILACS – 122, 

MEDLINE – 2.825, PUBMED – 7.829, SCIENCE DIRECT – 6.858, totalizando 17.634 

trabalhos nas referidas bases de dados em pesquisa realizada em agosto de 2021. O percentual 

dos trabalhos recuperados nas bases de dados é apresentado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Levantamento bibliográfico nas bases de dados 

 

Fonte: A autora 

 

Importante frisar que o gráfico 1 identifica que na base LILACS, a pesquisa por 

“assunto”, no idioma português recuperou apenas 2 trabalhos (1,6 % são trabalhos em língua 

 
33 PubMed é um serviço da U. S. National Library of Medicine (NLM) - http://www.famema.br/site_ensino/ 
ensino/biblioteca/docs/PUBMED-2012-OUTUBRO.pdf 
34 A plataforma mais importante da Elsevier de literatura acadêmica com revisão por pares - 
https://www.elsevier. com/pt-br/solutions/sciencedirect 
35 https://www.paho.org/pt/bireme 

http://www.famema.br/site_ensino/
http://www.famema.br/site_ensino/
http://www.famema.br/site_ensino/
http://www.famema.br/site_ensino/
http://www.famema.br/site_ensino/
http://www.famema.br/site_ensino/
http://www.paho.org/pt/bireme
http://www.paho.org/pt/bireme
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portuguesa) em um universo de 122 trabalhos. Na base MEDLINE, a pesquisa por “assunto” 

no idioma português recuperou 14 trabalhos entre 2.825 (0,49 % são trabalhos em língua 

portuguesa). Na base SCIENCE DIRECT, a pesquisa por “assunto” no idioma português 

recuperou 9 trabalhos entre 6.858 (0,13 % são trabalhos em língua portuguesa) Nas pesquisas 

realizadas nas 4 bases de dados, a base que recuperou mais trabalhos foi a PUBMED e as 

publicações datam, desde o ano de 1946, ou seja, apesar da pouca visibilidade, a espiritualidade 

é comprovadamente estudada pela medicina há longo tempo. 

Na base LILACS, para a booleana “spirituality” e “medicine”, o primeiro artigo data 

de 1999 e foi publicado no periódico Revista de Sanidad Militar Mexicana (Figura 1), no 

volume 53, número 5, disponível em https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=9948. 

José de Jesús Almanza Muñoz, Margarita Monroy Puente, Alfredo Bimbela e Jimmie C. 

Holland são os autores do artigo “La incorporación de la espiritualidad en el cuidado de los 

enfermos y sus famílias”, visualizado 2.760 vezes, desde a sua publicação até 17 ago. 2021. O 

periódico consta no Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN)36, do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e seis bibliotecas brasileiras dispõem 

do título do periódico, mas nenhuma delas possui o fascículo em que o artigo foi publicado. 

Consta também no catálogo coletivo Seriados em Ciências da Saúde (SECS)37 via Portal de 

Revistas Científicas em Ciências da Saúde da BIREME38 no acervo de quatro instituições, sendo 

duas brasileiras e duas estrangeiras. Apenas a Biblioteca Central da Escola Paulista de Medicina 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), possui o fascículo, no qual o referido artigo 

foi publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 https://ccn.ibict.br/busca.jsf 
37 http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=pt&component=74&item=10 
38 http://portal.revistas.bvs.br/index.php?lang=pt 

http://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=9948
http://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=9948
http://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=9948
http://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=9948
http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=pt&component=74&item=10
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?lang=pt
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Figura 1: Capa da Revista de Sanidad 

Militar Mexicana 

 

Fonte: https://www.latindex.org/latindex/ficha 

?folio=1326 

 

O primeiro artigo com o cruzamento de termos “spirituality” e “medicine” recuperado 

no PUBMED foi publicado no ano de 1954 no periódico Boletin Cultural e Informativo (Figura 

2). O responsável pela publicação era o Consejo General de Colegios Medicos de España39 e 

ela iniciou em 1946 e sua última edição foi em 1970. O artigo escrito por I. Granado de Pablo, 

intitulado “Spirituality of contemporary medicine” foi publicado no volume 16, número 77, p. 

59-64 de fevereiro de 1954. 

A publicação não está disponível para download na internet. Em busca no CCN, foi 

atestado que o título do periódico não consta no acervo de nenhuma biblioteca brasileira. A 

mesma busca foi realizada no Portal de Revistas Científicas em Ciências da Saúde da BIREME 

e o periódico não foi localizado em nenhuma instituição. O site do Consejo General de Colegios 

Medicos de España também não disponibiliza a coleção desse periódico, tal como faz para 

outras publicações sob a responsabilidade editorial da instituição. 

Após as três tentativas para localizar o artigo, a conclusão é que a informação está 

dispersa e talvez não seja possível recuperá-la. Apenas no ano de 1995, o PUBMED divulgou 

a publicação de outro artigo sobre o tema sob o título “Spirituality in health-care reform”, de 

autoria de Courtney S. Campbell, publicado no periódico Journal of Religion and Health 

 
 

39 https://www.cgcom.es/ 

https://www.latindex.org/latindex/ficha
https://www.latindex.org/latindex/ficha
https://www.latindex.org/latindex/ficha
http://www.cgcom.es/
http://www.cgcom.es/


40 https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
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(Figura 3). O artigo encontra-se disponível em 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02248737, foi acessado 39 vezes e citado 1 vez 

no Web of Science40 até 17 ago. 2021. Na década de 1990, o PUBMED divulgou mais 3 

artigos sobre medicina e espiritualidade. Os demais artigos que constam na base de dados foram 

publicados a partir do ano de 2001. 

 
 

Figura 2: Capa do periódico Boletin Cultural e Informativo. 

Fonte: https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/boletin-cultural-e- 

informativo-consejo-general-colegios-medicos-anos-50-60~x218563463#sobre_el_lote 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02248737
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02248737
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02248737
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02248737
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02248737
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/boletin-cultural-e-informativo
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/boletin-cultural-e-informativo
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/boletin-cultural-e-informativo
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/boletin-cultural-e-informativo
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/boletin-cultural-e-informativo
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/boletin-cultural-e-informativo
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Figura 3: Capa do Journal of Religion 

and Health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://www.jstor.org/stable/i27510941 

 

Na base MEDLINE, o primeiro artigo sobre o assunto com maior enfoque na 

enfermagem, do que na Medicina, foi publicado no ano de 1980 no periódico Nouvelles Comite 

International Catholique des Infirmieres et Assistantes Medico-Sociales41, no fascículo 2, cujo 

artigo tem autoria de A. M. Alfaro de Sánchez, L. Gomes Pinal, A. D. de Castro, A. Pineda 

Moreno e J. López Sandoval. O título do artigo é Christian spirituality challenge to the nurse. 

O site do periódico disponibiliza acesso dos fascículos publicados entre 2008 e 2020. No 

CCN não há registro do título do periódico e no Portal de Revistas Científicas em Ciências da 

Saúde da BIREME há menção ao título atual e ao título ao qual se fundiu, mas não disponibiliza 

acesso aos fascículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41 http://www.ciciams.org/nouvellesciciamsnews.html 

http://www.jstor.org/stable/i27510941
http://www.jstor.org/stable/i27510941
http://www.ciciams.org/nouvellesciciamsnews.html
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Figura 4: Capa da Nouvelles CICIAMS 

 
Fonte: http://www.ciciams.org/nouvellesciciams 

news.html 

 
 

Na SCIENCE DIRECT há registro de 219 artigos sobre o tema, desde a década de 1990, 

sendo 105 publicados em 1999 e 114 em 1998. Outros artigos constam a partir do ano 2000 

com disponibilidade para download de vários deles. A maior incidência de publicações foi para 

o livro Handbook of Religion and Mental Health (Figura 5) com disponibilização de vinte partes 

do livro, seguido do periódico Complementary Therapies in Nursing and Midwifery (Figura 6) 

com doze artigos no ano de 1998. 

Logo, ao analisar as informações das quatro bases de dados acima mencionadas, denota-

se que o registro dos trabalhos não significa a disponibilidade deles para download. Em 

alguns casos, os trabalhos necessitam ser buscados no CCN para posterior solicitação de 

comutação bibliográfica, por intermédio do Serviço de Comutação Bibliográfica (COMUT)42, 

pelo Portal de Revistas Científicas em Ciências da Saúde para download e também localizando 

o título no catálogo da base SECS para solicitação às bibliotecas que disponham do periódico 

procurado. 

 
42 http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm 

http://www.ciciams.org/nouvellesciciams
http://www.ciciams.org/nouvellesciciams
http://www.ciciams.org/nouvellesciciams
http://www.ciciams.org/nouvellesciciams
http://www.ciciams.org/nouvellesciciams
http://www.ciciams.org/nouvellesciciams
http://www.ciciams.org/nouvellesciciams
http://www.ciciams.org/nouvellesciciams
http://www.ciciams.org/nouvellesciciams
http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm
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Figura 5: Capa do Handbook of religion and 

mental health 

 
 

 

 
Fonte: https://www.sciencedirect.com/journal/ 

complementary-therapies-in-nursing-and-midwifery 

Fonte: https://www.sciencedirect.com/book/ 

9780124176454/handbook-of-religion-and-mental-health 

Figura 6: Capa da Complementary Therapies in 

Nursing and Midwifery 

https://www.sciencedirect.com/journal/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20complementary-therapies-in-nursing-
https://www.sciencedirect.com/journal/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20complementary-therapies-in-nursing-
https://www.sciencedirect.com/journal/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20complementary-therapies-in-nursing-
https://www.sciencedirect.com/journal/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20complementary-therapies-in-nursing-
https://www.sciencedirect.com/journal/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20complementary-therapies-in-nursing-
https://www.sciencedirect.com/journal/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20complementary-therapies-in-nursing-
https://www.sciencedirect.com/journal/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20complementary-therapies-in-nursing-
https://www.sciencedirect.com/book/
https://www.sciencedirect.com/book/
https://www.sciencedirect.com/book/
https://www.sciencedirect.com/book/
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O artigo de Giancarlo Lucchetti e Alessandra Lamas Granero Lucchetti publicado em 

2014, analisa a bibliometria para a temática espiritualidade, religião e saúde no período de 1999 

a 2013 sob vários aspectos. Segundo Luchetti; Luchetti (2014, p. 205), os Estados Unidos 

publicaram 12.166 artigos e o Brasil publicou apenas 451 artigos no referido período, ou seja, 

em 15 anos. A informação atesta a ínfima produção intelectual no Brasil. Os mesmos dados 

publicados pelos autores apresentam 23 países com uma produção mais baixa que o Brasil, 

sendo o Paquistão o último país listado com 82 artigos publicados entre 1999 e 2013. Quanto 

aos demais países que produziram mais que o Brasil e menos que os Estados Unidos foram 

relacionados pelos autores: Reino Unido (1.669), Canadá (1.013), Austrália (608), Alemanha 

(516), Índia (454). 

A hegemonia norte-americana é incontestável com robusto índice de publicação de 

artigos científicos sobre o tema. O trabalho bibliométrico de Koenig (2012), informa que 80% 

das pesquisas sobre espiritualidade/religião e saúde estão relacionados à saúde mental e 

recuperou 3.300 artigos no período de 1872 a 2010. O artigo de Damiano et al. (2016), no 

qual o Dr. Alexander Almeida é um dos coautores recuperou trabalhos sobre a temática de 1973 

a 2014. No ano de 1973 somente um artigo foi publicado e o assunto proposto para o estudo era 

o foco central da publicação. Os anos com maior incidência de publicações no estudo de 

Damiano (2016) foram 2012 (84 artigos), 2013 (93 artigos) e 2014 (79 artigos), totalizando 686 

artigos. No entanto, se forem considerados apenas os artigos com foco central na temática, os 

números caem para 41 em 2012, 51 em 2013 e 28 em 2014, totalizando 120 artigos. Esse estudo 

apresenta os periódicos brasileiros que mais publicam artigos sobre o assunto. A maior 

incidência de artigos publicados foi na Revista de Psiquiatria Clínica, que publicou 21 artigos 

com o foco central em espiritualidade/religiosidade e saúde entre 1973 e 2014. Apesar dos 

autores afirmarem que a produção bibliográfica para o tema está aumentando bastante, os 

números apurados nos registros recuperados, não denotam um crescimento exponencial. 

A implantação da biblioteca digital e a sua operacionalização dependerá da 

concordância da Superintendência de Documentação da UFF (SDC), órgão ao qual a Biblioteca 

da Faculdade de Medicina (BFM) está subordinada e a escolha do nome do Dr. Antônio Pedro 

Pimentel para ela, deve-se à importância do médico no âmbito da UFF. O médico nasceu em 

1875, faleceu em 1930 e iniciou carreira militar antes de cursar Medicina na Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro. Exerceu a Medicina no Serviço Nacional de 
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Saúde Pública, sob a supervisão de Oswaldo Cruz nas campanhas contra a febre amarela e 

outras doenças endêmicas e também trabalhou no Hospital Paula Cândido, tratando pacientes 

com doenças contagiosas. Publicou artigos científicos na Revista Patologia Geral. Assumiu a 

direção do Hospital São João Batista por ocasião da eleição do prefeito de Niterói, Bocaiúva 

Cunha. 

O Dr. Antonio Pedro desejou implantar uma Faculdade de Medicina na cidade de Niterói 

nos anos 20 sem êxito, mas anos depois conquistou o apoio do governo estadual e de outros 

nomes da Medicina para a criação da Faculdade Fluminense de Medicina e foi o primeiro 

diretor, além de docente da disciplina Propedêutica Médica. 

Ele mantinha o aprendizado contínuo por intermédio de periódicos como JAMA, The 

Lancet, Presse Médicale, Brasil Médico e Patologia Geral. Atualmente, The Lancet e JAMA 

fazem parte do hall de periódicos da área médica mais conceituados no mundo e o Dr. 

Antonio Pedro já se atualizava com a leitura deles em época tão distante. É autor de trabalhos 

científicos e buscou a boa prática médica. Por sua importância para a Medicina fluminense, o 

Dr. Eduardo Imbassahy disse, que a cultura médica fluminense era dividida em antes e depois 

de Antonio Pedro, conforme relata Paulo César Pimentel na biografia que escreveu sobre o 

médico.43
 

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) foi inaugurado em 1951 e o seu 

nome era Hospital Municipal Antônio Pedro. O nome foi escolhido para homenagear o Dr. 

Antônio Pedro Pimentel. O hospital passou um período fechado, mas reabriu em 1961 para 

atender às vítimas do incêndio do Gran Circus Americano. Voltou a ser fechado e reabriu em 

1964 e após mobilização dos acadêmicos de Medicina, o hospital foi cedido à UFF tornando-

se o Hospital Universitário Antônio Pedro44. A importância para a Medicina fluminense e para 

a UFF, justifica a escolha do seu nome para o produto proposto a ser desenvolvido como forma 

de homenagem póstuma. 

As informações da disciplina Medicina e Espiritualidade na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), examinando a matriz curricular e a ementa apresentadas no site da 

Faculdade de Medicina da UFF fizeram parte da metodologia do estudo. A matriz curricular 

contempla a referida disciplina na lista de optativas sob o código MCG00039 e ofertada pela 

 

43 http://acamerj.org/index.php?caminho=academico.php&id=154 
44 https://www.uff.br/?q=noticias/15-01-2021/huap-completa-70-anos-de-uma-trajetoria-de-realizacoes-e-recon 
hecimento-publico 

http://acamerj.org/index.php?caminho=academico.php&id=154
https://www.uff.br/?q=noticias/15-01-2021/huap-completa-70-anos-de-uma-trajetoria-de-realizacoes
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Faculdade de Medicina da UFF de forma não periodizada e sem pré-requisitos a serem 

cumpridos para cursá-la, desde 2017. 

Segundo o Dr. José Genilson Alves Ribeiro , urologista do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, Vice-Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, 

professor da Faculdade de Medicina e coordenador do Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina 

e Espiritualidade (NESME), a ideia foi lançada durante uma palestra sobre a Medicina 

Integrativa e após apresentada aos professores, à coordenação de graduação e aos núcleos 

responsáveis pelo curso de medicina da UFF, houve a concordância na inclusão da disciplina 

no currículo do curso. A disciplina é ministrada por um grupo de profissionais das áreas de 

Psicologia, Medicina e Arteterapia, constituindo o NESME, que além da responsabilidade pelas 

aulas também organiza eventos científicos e possui carga horária teórica e prática com 

respectivamente 15 horas para cada um desses módulos. 

A ementa do curso é composta por conteúdos acerca da prática integrativa de medicina 

e espiritualidade; estado da arte com base nos estudos de autoria de Harold G. Koenig, 

pesquisador da Universidade de Duke; a espiritualidade no cuidado com o paciente; World 

Health Organization Quality of Life Protocol 100 (Protocolo WHOQOL 100) sobre qualidade 

de vida; abordagem de questões fenomenológicas, impacto da espiritualidade na fisiologia e 

fisiopatologia. Segundo a ementa, a disciplina ministrada na UFF tem como objetivos conhecer 

o estado da arte em medicina e espiritualidade, usando como suporte a literatura científica 

indexada e o modelo de integrativo da OMS; praticar a abordagem do paciente, segundo o 

modelo integrativo bio-psíquico-socio-espiritual; preparar recursos humanos em medicina e 

espiritualidade, em princípios éticos e legais para defrontar com culturas e crenças diversas, 

estimular a prática da solidariedade e amor ao paciente e à medicina; além de identificar 

os limites do papel do médico. 

O sistema de avaliação dos alunos inscritos na disciplina é mediante a presença às 

aulas teóricas, participação no grupo de discussão, apresentação de seminário sobre relato de 

caso e verificação da habilidade prática autônoma na abordagem dos casos. A idealização do 

conteúdo para a implantação da disciplina no currículo da graduação de Medicina é a 

conciliação do conhecimento científico e do conhecimento espiritual na busca pela cura em 

todos os níveis, de maneira que o médico seja concomitantemente agente da cura e educador, 

ressignificando o papel do médico perante a dor física e emocional dos paciente e de suas 

famílias, algo esquecido no tempo como valor para a Medicina. 
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O estudo também buscou informações sobre o projeto realizado pela UFF para o tema 

e que foi iniciado em 2019 com pacientes, alunos, terapeutas, médicos e professores da 

Faculdade de Medicina. O projeto da UFF utilizou o conhecimento de mecanismos que 

proporcionam o crescimento ético-moral, autoconhecimento por meio da espiritualidade, além 

de oferecer aos pacientes por meio da vivência espiritual e religiosa particular, mecanismos 

para o enfrentamento ou ressignificação do processo de adoecimento com integração biológica, 

psíquica, familiar, social, ambiental. 

O NESME está sob a responsabilidade do Dr. José Genilson Alves Ribeiro, desde a 

sua criação e tem como público alvo os professores de Medicina da UFF, médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, outros profissionais da área de saúde, assim como graduandos e pacientes 

atendidos pelo Hospital Universitário Antônio Pedro. Por ser o Dr. Genilson Ribeiro o 

coordenador do NESME, o seu nome foi uma opção para entrevista. 

Após várias tentativas, a entrevista com o Dr. José Genilson Alves Ribeiro foi realizada 

no dia 05 de maio de 2021 e consta no Apêndice B. O médico é graduado pela Universidade 

Federal de Sergipe (1982), cursou residência no Hospital da Polícia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro e Résident Étrangér no Hôpitaux Necker-Enfants Malades da Universidade 

Renné Descartes em Paris. Especialista em Urologia pela Comissão Nacional de Residência 

Médica e pela Sociedade Brasileira de Urologia. É mestre em Urologia e doutor em Ciências 

Médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O Dr. Genilson Ribeiro é 

lotado no Departamento de Cirurgia Geral e Especializada no Hospital Universitário Antonio 

Pedro (HUAP), além de professor de Urologia e da disciplina Medicina e Espiritualidade, 

ambas ministradas na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). É 

coordenador do Núcleo de Estudos de Saúde, Medicina e Espiritualidade (NESME). 

Conseguir o contato do Dr. Genilson Ribeiro foi uma etapa difícil. Houve tentativas 

pelos telefones de alguns departamentos do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e 

pelo canal do Youtube sem sucesso. O número do celular do Dr. Genilson Ribeiro foi 

conseguido em contato direto com a coordenadora do curso de graduação de Medicina da UFF. 

Ao receber a ligação, o médico estava em um intervalo entre reuniões no HUAP e se prontificou 

a realizar a entrevista via chamada telefônica, durante a pausa entre as reuniões. 

Outro médico também entrevistado foi o Dr. Alexander Moreira Almeida, que foi 

entrevistado após ele mesmo se colocar à disposição e a sua entrevista também via chamada 
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telefônica consta no Apêndice A. O médico é graduado pela Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF), especialista em Terapia Cognitiva Comportamental (Universidade de São Paulo 

- USP), cursou residência e doutorado em Psiquiatria na USP e pós-doutorado na Duke 

University. Já foi citado 6.268 vezes no Google Schoolar Citations. Trabalha como professor 

de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da UFJF. 

O Dr Alexander Moreira Almeida é o fundador e diretor do Núcleo de Pesquisa em 

Espiritualidade e Saúde (NUPES), além de exercer a coordenação das seções em espiritualidade 

e psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Psiquiatria. 

Também está à frente da coordenação do Programa de Pós-graduação em Saúde da UFJF 

e da TV NUPES). O Dr. Alexander Almeida foi o editor convidado da edição especial 

Espiritualidade e Saúde da Revista de Psiquiatria Clínica, publicada no ano de 2007, e que já 

foi acessada mais de 300 mil vezes na Scientific Electronic Library Online (SCIELO)45. Suas 

pesquisas são principalmente voltadas para a investigação científica das relações entre saúde e 

espiritualidade entre outras. Outras entrevistas não foram realizadas devido à baixa resposta aos 

e-mails encaminhados às instituições. 

Este estudo também buscou informações sobre a existência de disciplinas com a mesma 

temática nos sites de outras universidades e de instituições/associações que pesquisam o 

assunto, além de contato por e-mail para reunir informações relevantes para a criação da 

biblioteca digital. 

A figura 7 é um fluxograma para a apresentação do desenvolvimento da pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

45 https://www.scielo.org/

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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Figura 7 - Fluxograma de desenvolvimento da pesquisa 
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3 DISCUSSÃO SOBRE O FORMATO 

 
 

O formato adotado para o produto foi a criação de uma Biblioteca Digital cuja temática 

é Medicina no âmbito da Espiritualidade. O público alvo para a utilização do produto é 

constituído por médicos e estudantes de medicina, assim como também demais profissionais de 

saúde que se interessam pelo conteúdo, sejam eles da UFF ou de outras instituições. 

Cabe ressaltar a questão da nomenclatura digital e virtual para definir as bibliotecas fora 

do espaço físico tradicional. Segundo Ohira e Prado (2002), tanto no âmbito brasileiro, quanto 

no internacional, inexiste consenso ao conceituar biblioteca digital e biblioteca virtual, de modo 

que até são consideradas sinônimos para alguns autores. 

Sobre a conceituação de biblioteca virtual, os autores abaixo dizem: 

 
O conceito de biblioteca virtual “está relacionado com o conceito de acesso 

por meio de redes a recursos informacionais disponíveis em sistemas de base 

computadorizada, criando a oportunidade de melhoria da qualidade dos 

serviços e produtos da biblioteca que devem visar à eficiência, à qualidade, ao 

serviço orientado ao usuário e ao retorno de investimento, mesmo que de 

forma indireta, otimizando a prestação de serviços da empresa em questão 

(REZENDE, 2000 apud OHIRA; PRADO, 2002, p. 63). 

 
Ohira; Prado (2002) relatam haver certo consenso entre os autores sobre bibliotecas 

digitais e mencionam que “o conceito digital parece não permitir muitas alternativas: é uma 

forma de apresentação de acervo. O acervo pode ser digital, nas diferentes formas de mídia: 

disquete, disco rígido, fita e disco compacto”. (ZANG et al., 2000). Sobre a sua característica 

é “coleção de documentos eminentemente digitais, independendo se forem criados na forma 

digital ou digitalizados a partir de documentos impressos, e permite, por meio do uso de redes 

de computadores, compartilhar a informação instantânea e facilmente” (MOREIRA, 1998, p. 

31). 

A biblioteca digital tem como característica uma coleção de documentos 

eminentemente digitais, independendo se forem criados na forma digital ou 

digitalizados a partir de documentos impressos, e permite, por meio do uso 

de redes de computadores, compartilhar a informação instantânea e facilmente. 

(Machado et al., 1999). 
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As bibliotecas digitais46,47 e virtuais não são mais uma novidade no meio da 

Biblioteconomia e nem para os usuários adeptos das pesquisas online, no entanto não refletem 

um estágio findado, mas “algo no estado transiente de evolução [...], mais um marco, que não 

traz aniquilamentos e nem pontos de singularidade na continuidade evolutiva das bibliotecas 

[...] para onde convergem e se integram todos os tipos de mídias” (SAYÃO, 2009, p. 16). 

Segundo Cunha e McCarthy (2005, p. 33), o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia 

(IBICT) foi precursor com a implantação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 

em 1995 com referências bibliográficas de teses e dissertações de 7 universidades brasileiras 

em uma única base, mas foi apenas em 2002 que o instituto instalou a BDTD. 

Sayão (2007), baseando-se nos critérios da National Information Standards 

Organization (2007)48, explica que objetos digitais devem seguir determinados princípios, de 

modo a apresentarem adequação necessária para inserção em coleções digitais. Segundo o autor, 

tais princípios são: 

 
 Prioridades da coleção, interoperabilidade e reusabilidade – produção que possa 

assegurar a manutenção das prioridades com capacidade para contribuir para a 

interoperabilidade e reusabilidade, ampliando a chance de recuperação da informação, 

integrando sistemas e intercambiando dados para um melhor resultado nas pesquisas 

realizadas, buscando a eficiência, assim como também o reuso e socialização da 

informação para geração de novos conhecimentos. Portanto, o controle do vocabulário 

é fundamental e a Biblioteca Digital Antonio Pedro tem a seu dispor o consolidado 

vocabulário Descritores de Ciências da Saúde (DECs da BIREME). Importante 

ressaltar a interoperabilidade com o desenvolvimento de padrões e protocolos de 

comunicação, transporte, armazenamento e codificação de informações. Quanto à 

reusabilidade, a obsolescência de hardware e software são entraves capazes de 

inviabilizar o uso e reuso quando há hiato no processo de 

 
46 Em 1945, surge o Memex como uma previsão da biblioteca do futuro para armazenar livros, registros e 
comunicações, de forma mecânica e veloz, idealizado por Vannevar Bush. 
https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/download/23456/18916/66773 
47 O Education Resources Information Centre (ERIC) é uma biblioteca digital criada em 1966 com o patrocínio do 
Instituto de Ciências da Educação do Departamento de Educação dos Estados Unidos com mais de 1,5 milhão 
de itens. https://historyofinformation.com/detail.php?id=4397 
48 http://www.niso.org/sites/default/files/2017-08/framework3.pdf 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/download/23456/18916/66773
https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/download/23456/18916/66773
https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/download/23456/18916/66773
https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/download/23456/18916/66773
https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/download/23456/18916/66773
https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/download/23456/18916/66773
https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/download/23456/18916/66773
https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/download/23456/18916/66773
http://www.niso.org/sites/default/files/2017-08/framework3.pdf
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comunicação entre o usuário e a informação para a qual está em busca. 

 Persistência – acessibilidade atemporal, independente dos avanços em tecnologia da 

informação. 

  Padrões e melhores práticas no processo de digitalização com ampla acessibilidade 

e digitalização conforme padrões reconhecidos. 

 Identificadores únicos e persistentes de acordo com esquemas de nomes mapeados 

em endereços correntes e não devem possuir características de identificação voláteis. 

 Autenticidade, integridade, proveniência e contexto – O nível de autenticação 

mínima deve ser de três dimensões nas quais o usuário possa determinar a origem, 

estrutura e a história do desenvolvimento; possa determinar se um objeto é de fato 

autêntico; possa determinar se o objeto foi corrompido, modificado, de maneira não 

documentada, comprometendo assim a sua integridade. 

 Metadados descritivos, administrativos e estruturais. Associação do objeto digital a 

um conjunto de metadados descritivos e administrativos e caso sejam objetos 

complexos, constituídos por vários arquivos, a associação será a metadados 

estruturais. E segundo Saramago (2004), os descritivos estão relacionados ao acesso 

à informação; os administrativos ao armazenamento dos dados; os estruturais 

recuperação do documento digital, onde estes complementam os administrativos 

para que haja uma satisfatória recuperação da informação. 

 
Segundo Kock (2006), a padronização confere vantagens para alcançar a 

interoperabilidade, entre elas, a transferência, a integração e a incorporação de informações; a 

informação é mantida de única maneira; possibilidade de complementação das fontes por 

intermédio de um serviço integrado. 

De uma maneira bem resumida, as bibliotecas virtuais são bibliotecas formadas por links 

e nela há fragilidade, devido à perda do caminho do link e, consequentemente, a informação 

deixa de ser localizada. Quanto à digital, existe a estrutura de um repositório para armazenar e 

preservar com mais segurança a informação. 

Segundo a professora Liliana Giusti, doutora em Ciência da Informação, em live 

realizada em 26 de maio de 2021 pela Memória da Eletricidade Preserva-ME sobre “Diferenças 

entre Bibliotecas Digitais, Virtuais, Repositórios e outros conteúdos”, frisou que a biblioteca 

digital pode ser entendida como um subproduto do repositório porque ela 
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necessita da ferramenta repositório para existir, caso contrário ela seria uma biblioteca virtual. 

Nesse contexto de conceituação, comparações e diferenças entre bibliotecas virtuais e 

digitais, cabe mencionar o professor Luís Fernando Sayão na seguinte citação: 

 
A linha que separa a concepção, quase ingênua, de biblioteca digital como um 

mero sistema computacional para armazenamento e acesso a informações 

eletrônicas tem sido rapidamente pulverizada pela ideia avassaladora de um 

ambiente voltado para a criação e para o compartilhamento de informações 

digitais. Esse ambiente é formado por um complexo de serviços e de coleções 

de conteúdos distribuídos, gerenciados de forma autônoma, contudo 

interoperáveis. [...] O conceito de uma biblioteca digital meramente 

equivalente a uma coleção de objetos digitalizados, assistida por uma 

ferramenta de gestão de informação, torna-se tosco e já não cabe nas utopias 

desses inúmeros setores. A ideia de biblioteca digital como um “ambiente 

distribuído que integra coleções, serviços e pessoas na sustentação do ciclo de 

vida completo de criação, disseminação, uso e preservação de dados, 

informação e conhecimento” (Duguid, 1997) – conforme preconizado pelo 

relatório final do Santa Fé Planning Workshop on Distributed Knowledge 

Work Environments, talvez esteja mais próxima do que se almeja para 

bibliotecas digitais agora e num futuro possível. (SAYÃO, 2009, p.8-9). 

 
Sayão (2009, p. 15), menciona a definição de bibliotecas digitais proposta pela 

Association of Research Libraries - Digital Library Federation ao traduzir o descrito pela 

entidade internacional: 

 
São organizações que disponibilizam os recursos, incluindo pessoal 

especializado, para selecionar, estruturar, oferecer acesso intelectual, 

interpretar, distribuir, preservar a integridade, assegurar a persistência ao 

longo do tempo de coleções de trabalhos digitais, de forma que eles estejam 

pronta e economicamente disponíveis para uso de uma comunidade definida 

ou um conjunto de comunidades (ASSOCIATION OF RESEARCH 

LIBRARIES - DIGITAL LIBRARY FEDERATION, 1995 apud SAYÃO, 

2009, p. 15). 

 
Os pontos positivos para a disponibilização de serviços por intermédio de uma 

biblioteca digital, eles são destacados no mesmo estudo do autor como: “compartilhamento por 

mais de um usuário de uma mesma obra a um custo muito baixo e, é claro, o acesso instantâneo 

e fácil a uma versão digital do texto completo” (SAYÃO, 2009, p. 13), além de concederem 

ampla visibilidade às instituições e aos autores e serem fonte de intenso compartilhamento de 

informação de qualidade. 

O documento Definition and purposes of a digital library, pela Association of 
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Research Libraries - Digital Library Federation (1995) dispõe sobre as características que 

configuram as bibliotecas digitais aqui elencados: 

 
As bibliotecas digitais são a contraparte digital das bibliotecas tradicionais e 

incluem materiais eletrônicos (digitais) bem como materiais impressos e 

ainda outros materiais – por exemplo, áudio, vídeo e objetos que não se 

enquadram na mídia impressa e nem podem ser disseminados em formato 

digital ainda; uma biblioteca digital possui e controla a informação. Ela 

oferece acesso à informação, e não apenas aponta para ela; uma biblioteca tem 

uma estrutura organizacional unifi cada com pontos consistentes para acesso 

aos dados; uma biblioteca digital não é uma entidade única, ela pode também 

oferecer acesso a materiais digitais e recursos de outras bibliotecas digitais; 

bibliotecas digitais apoiam o acesso rápido e eficiente a uma grande 

quantidade de fontes de informação distribuídas, porém vinculadas por links 

e que são plenamente integradas; bibliotecas digitais têm coleções que: a) 

são volumosas e persistentes ao longo do tempo; b) são bem organizadas e 

bem gerenciadas; c) contêm formatos variados; d) contêm objetos e não 

somente a sua representação; e) contêm objetos que não podem ser obtidos 

de outra forma; bibliotecas digitais incluem todos os processos e serviços 

oferecidos pelas bibliotecas tradicionais, embora esses processos tenham que 

ser revisados para acomodar diferenças entre mídias digitais e impressas; as 

bibliotecas digitais cumprem o paradigma do acesso onipresente, a qualquer 

hora e em qualquer lugar. Existe uma biblioteca onde houver um computador 

pessoal conectado a uma rede. As bibliotecas digitais estão sempre 

disponíveis; as bibliotecas digitais intensificam o conceito de 

compartilhamento de recursos provenientes das bibliotecas tradicionais; as 

bibliotecas digitais se dirigem a uma ou a um conjunto de comunidades de 

usuários (ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES - DIGITAL 

LIBRARY FEDERATION, 1995). 

 
A recente legislação do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), a Resolução 

240, de 30 de junho de 202149, dispõe sobre os parâmetros a serem adotados para a estruturação 

e o funcionamento das bibliotecas digitais. O art. 2º da referida resolução do CFB discorre 

sobre o que é considerado biblioteca digital. O art. 3º lista todos os serviços desenvolvidos e 

ofertados pelas bibliotecas digitais e que devem estar sob a responsabilidade do profissional 

bibliotecários. Para concluir, o art. 5º explicita que as disposições desta resolução são aplicáveis 

também às bibliotecas eletrônicas, virtuais, híbridas e polimídias, no que for possível, de acordo 

com as características de cada uma delas. 

No caso da Biblioteca Digital Antonio Pedro, o produto não pode ser inserido no 

repositório institucional da UFF porque não contemplará apenas a produção intelectual de 

 
49 https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cfb-n-240-de-30-de-junho-de-2021-330702470 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cfb-n-240-de-30-de-junho-de-2021-330702470
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cfb-n-240-de-30-de-junho-de-2021-330702470
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pesquisadores vinculados à UFF. A implantação do referido produto a ser desenvolvido proporá 

a elaboração de um repositório temático como ferramenta para a elaboração da biblioteca 

digital que será composta pela produção bibliográfica de pesquisadores brasileiros dedicados 

ao estudo da espiritualidade na prática médica, informações sobre eventos científicos acerca do 

tema, além de vídeos divulgados no Youtube e informações sobre universidades e outras 

instituições nacionais e internacionais que se dedicam ao assunto abordado e também 

informações biográficas, profissionais e acadêmicas sobre pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros engajados com o assunto proposto para o produto. 

Quanto à tipologia, este produto refere-se a uma biblioteca digital temática, no contexto 

da Espiritualidade aplicada à Medicina. Os assuntos abordados em bibliotecas digitais são 

diversificados e as universidades brasileiras utilizam este recurso informacional para diminuir 

as distâncias entre os usuários e a informação, para disseminação célere da informação e como 

forma de otimização de espaços físicos. 

Para o desenvolvimento de bibliotecas digitais, recorre-se aos metadados, sendo eles já 

amplamente utilizados pelos bibliotecários e a importância desse conjunto de elementos de 

dados é grande, tendo em vista a necessidade deles, de forma mais elaborada para o processo 

de “descrição dos objetos digitais e seus conteúdos em diversos níveis” (PONTES, 2013, p. 41). 

Sayão (2008 apud PONTES, 2013, p. 41-2) cerca de desafios os metadados para bibliotecas 

digitais, devido à heterogeneidade de formatos da informação digital. Ainda sobre os 

metadados, o Dublin Core e outros derivados dele, são utilizados para analisar seus modelos e 

padrões, de acordo com a semântica, desde as mais simples até as mais complexas, conforme 

relatado por Pontes (2013, p. 70). Para colocar a biblioteca digital em funcionamento é 

necessário um gerenciador de biblioteca digital. A UFF, por exemplo, faz uso do software 

DSpace para operacionalizar o seu repositório institucional, permitindo a distribuição dos 

conteúdos na web, por intermédio de “módulos de navegação, busca e recuperação” e cujos 

conteúdos são “preservados numa perspectiva de longo prazo” (PONTES, 2013, p. 74). Tendo 

em vista o uso satisfatório do DSpace no repositório institucional da UFF, a Biblioteca Digital 

Antonio Pedro também fará uso do DSpace na sua implantação por ele permitir: o depósito; a 

disponibilização de informação em formato de texto, de vídeo, de áudio, de dados e a indexação. 
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A biblioteca digital, por meio de licenças Creative Commons na versão 4.050, permitirá 

o acesso ao público aos trabalhos nela contidos para copiar, distribuir e usar como fonte para 

outros trabalhos, exceto para finalidades comerciais. Essas licenças ajudam na promoção do 

acesso livre a conteúdos, da forma como os detentores de autoridade definirem mediante o 

tipo de licença escolhida. Para que a produção bibliográfica ou outros materiais integrem a 

Biblioteca Digital Antonio Pedro é necessário que os detentores dos direitos autorais concedam 

a licença Creative Commons. No caso de uso de conteúdos não licenciados, faz-se necessário 

contactar o detentor do direito autoral para não incorrer em infração à lei de direitos 

autorais. Obras marcadas com Creative Commons sem autorização, cabe contato com quem 

marcou para solicitar a remoção da licença de uso. O CC Busca51 é uma ferramenta para 

descobrir obras disponibilizadas sob licenças na internet por intermédio de mecanismos de 

busca. Quanto à licença Não Comercial (NC), há a permissão aos detentores de direitos para a 

manutenção do controle da comercialização, reservando o direito de comercializar a própria 

obra, optando por uma licença do tipo NC com o objetivo do interessado no uso comercial 

solicitar a prévia permissão para tal finalidade. A informação específica sobre como controlar 

e punir o uso comercial indevido não foi localizado, mas a UFF já utiliza as licenças Creative 

Commons em sua versão mais atualizada. 

A proposta de biblioteca digital poderá adotar os objetos Comunidades e Coleções 

existentes no modelo de dados do DSpace. Para exemplificar, a Universidade Federal 

 
 

50 As licenças e instrumentos de direito de autor e de direitos conexos da Creative Commons forjam um equilíbrio no seio do 
ambiente tradicional "todos os direitos reservados" criado pelas legislações de direito de autor e de direitos conexos. Em 
conjunto, estes instrumentos e os seus utilizadores formam um corpo vasto e em crescimento de bens comuns digitais, um 
repositório de conteúdos que podem ser copiados, distribuídos, editados, remixados e utilizados para criar outros 
trabalhos, sempre dentro dos limites da legislação de direito de autor e de direitos conexos. Disponibiliza licenças Creative 
Commons e ferramentas de domínio público que dão a todas as pessoas e organizações do mundo uma forma livre, simples 
e padronizada de conceder permissões de direitos autorais para obras criativas e acadêmicas; assegurar a atribuição 
adequada; e permitir que outros copiem, distribuam e façam uso dessas obras. Trabalha estreitamente com instituições e 
governos para criar, adotar e implementar o licenciamento aberto e assegurar a utilização correta das licenças CC e dos 
conteúdos licenciados CC. As licenças CC são licenças de direito autoral e dependem da existência do sistema de proteção 
autoral para funcionarem. As licenças CC são ferramentas jurídicas que criadores e outros detentores de direitos podem 
utilizar para oferecer determinados direitos de uso ao público, reservando outros para si. Aqueles que desejam 
disponibilizar suas obras ao público para determinados tipos de uso, preservando alguns de seus direitos autorais, podem 
considerar a utilização de licenças CC. Pessoas que querem reservar todos os seus direitos estipulados pela legislação de 
direitos autorais não devem usar licenças CC. uma vez concedidas, as licenças CC não são revogáveis, a menos que ocorra 
uma violação, e, ainda assim, a licença é encerrada apenas para o licenciado responsável. Quando você aplica uma licença 
CC, você dá permissão para que qualquer pessoa utilize o seu material enquanto durar a vigência dos direitos autorais e 
direitos semelhantes aplicáveis. Basta indicar a opção da licença Creative Commons no processo de publicação na Internet 
para estabelecer as permissões de uso. Para escolher uma licença Creative Commons, o licenciador deve responder 
basicamente a duas perguntas:(a) Quero permitir uso comercial ou não? (b) Quero permitir obras derivadas ou não? 
Disponível em: https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR., em https://br.creativecommons.net/faq/ 
51 https://br.creativecommons.net/faq/ 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR.%2C%20em
https://br.creativecommons.net/faq/
https://br.creativecommons.net/faq/
https://br.creativecommons.net/faq/
https://br.creativecommons.net/faq/
https://br.creativecommons.net/faq/
https://br.creativecommons.net/faq/
https://br.creativecommons.net/faq/
https://br.creativecommons.net/faq/
https://br.creativecommons.net/faq/
https://br.creativecommons.net/faq/
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Fluminense e outras instituições contempladas na biblioteca digital farão parte do universo de 

comunidades, enquanto os títulos de periódicos, os artigos científicos, os trabalhos acadêmicos 

serão apresentados como parte integrante da coleção. Com relação à organização interna da 

biblioteca digital, a representação temática recorrerá ao Dublin Core (esquema de metadados 

para descrever objetos digitais como textos, imagens, vídeos, sons), pois este se destaca entre 

os padrões de metadados, conforme Pontes (2013, p. 105). 

Alguns exemplos de bibliotecas digitais no Brasil: BN Digital (obras raras) - Biblioteca 

Nacional52, Biblioteca Digital de Obras Raras (obras raras) - UFRJ53, a Biblioteca Digital da 

FGV54 (abrange várias áreas do conhecimento) - Fundação Getulio Vargas, BDJUR 

- Biblioteca Digital Jurídica (Direito) – Superior Tribunal de Justiça55
 

Sobre o tema espiritualidade há a Biblioteca Virtual de Espiritualidade e Saúde - BVES56 

- NUPES e a SAUESP57 - Universidade Federal do Espírito Santo. 

A UFF implantou há alguns anos a Biblioteca de Teses e Dissertações (BDTD), mas 

com o advento do Repositório Institucional, o conteúdo da BDTD migrou para o repositório 

denominado RIUFF. Com a menção ao repositório, é oportuno informar sobre a definição e os 

seus tipos. “Os repositórios digitais (RDs) são bases de dados online que reúnem de maneira 

simples e organizada, a produção científica de uma instituição ou área temática” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2018) e 

servem “para denominar vários tipos de provedores de dados que constituem vias alternativas 

de comunicação científica” (COSTA, 2009, p.166). É definido como “sistema de informação 

responsável por gerir e armazenar material digital” (FERREIRA, 2006, p. 71). 

Quanto à tipologia, segundo Leite et al. (2012), os repositórios são temáticos quando 

focam na produção intelectual de uma comunidade científica específica e são institucionais 

quando o foco recai sobre a produção intelectual de uma instituição, sendo a sua maioria 

vinculados às universidades. Kuramoto (2012) menciona também os repositórios 

governamentais, que se ocupam dos documentos de instituições governamentais e, também os 

agregadores, cuja característica é a reunião de registros de outros repositórios. 

O produto ficará disponível para consulta sob a responsabilidade da Biblioteca da 
 

52 https://bndigital.bn.gov.br 
53 https://bdor.sibi.ufrj.br/ 
54 https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/ 
55 https://bdjur.stj.jus.br/jspui/simple-search?location=2011/0&first=true 
56 http://204.93.178.6/biblioteca-virtual/ 
57 http://www.sauesp.org.br/ 

http://204.93.178.6/biblioteca-virtual/
http://www.sauesp.org.br/
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Faculdade de Medicina da UFF (BFM)58 para as inclusões periódicas de informações, contato 

com profissionais e instituições quando for necessário, monitoramento constante para 

atendimento aos usuários que solicitem informações, que não estejam disponíveis na biblioteca 

digital, mas com a anuência da Superintendência de Documentação (SDC) para a sua criação e 

com implantação conjunta entre a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), a 

Coordenação de Difusão e Gestão da Informação e a BFM e com manutenção realizada 

periodicamente pela STI da UFF. 

A STI desenvolve ferramentas necessárias para atender às demandas dos departamentos 

da universidade e a ela caberá o suporte técnico necessário para manter a integridade da base 

de dados e a atualização do sistema, quando assim for necessário. Para atendimento às 

demandas das 30 bibliotecas, que compõem o Sistema de Bibliotecas da UFF, há exceção. 

Assim sendo, a instituição faz uso do software Pergamum desenvolvido pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), no ano de 1988 para o gerenciamento das rotinas 

das unidades de informação. 

Outra exceção na UFF é o uso do DSpace, ferramenta considerada muito customizável, 

no que tange à implantação e gestão de repositórios, por intermédio de código aberto, 

propiciando à sociedade o acesso à produção acadêmica e zelando pela preservação dos 

conteúdos com fácil acesso aos arquivos digitais, de acordo com as informações apresentadas 

no site do Dpace59. O estudo de Silva (2017), indica que todas as IFES adotaram o DSpace e 

que apenas a Universidade de Brasília apresentava a intenção de usar o software Dataverse60 

para trabalhar com dados brutos de pesquisas em seu repositório, sendo que o site da Rede 

Cariniana divulgou em 2015, que a UNB já estava analisando o projeto para implantação do 

Dataverse. 

A UFF implantou o seu repositório, o RIUFF, no ano de 2017 para promover a guarda 

e disseminação da produção da sua comunidade acadêmica, além de proporcionar aumento da 

visibilidade da instituição e dos seus pesquisadores. Há um comitê gestor61 para o RIUFF para 

definir ação, plano de trabalho e operação e atualização do sistema do repositório. 

Algo que requer atenção é a migração entre softwares, pois a área de tecnologia da 

informação é muito célere e as atualizações são constantes. Portanto, as instituições precisam 

 
58 http://bibliotecas.uff.br/bfm 
59 https://duraspace.org/dspace/about/ 
60 https://powerplatform.microsoft.com/pt-br/dataverse/ 
61 http://www.noticias.uff.br/bs/2018/05/081-18.pdf 

http://bibliotecas.uff.br/bfm
http://www.noticias.uff.br/bs/2018/05/081-18.pdf
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ter a capacidade de reutilizar as informações, independente dos formatos e tecnologias que 

surjam. Não é viável pensar que digitalizar é solução dos problemas para guarda, disseminação 

e preservação de acervos físicos. Os acervos digitais também necessitam passar pela 

reutilização, a fim de que a informação seja acessível e interoperável, segundo o professor Dr. 

Daniel Alves, da Universidade Nova de Lisboa, no Workshop “Arquivos, Patrimônio Cultural e 

Plataformas Digitais”, realizado nos dias 19 e 20 de maio de 2021 pela FGV/CPDOC. 
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4 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 
 

O produto será denominado Biblioteca Digital Antônio Pedro para homenagear o 

médico que dá nome ao Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e que se destacou ao 

pesquisar doenças infecciosas. Antônio Pedro Pimentel foi um dos fundadores da Faculdade 

Fluminense de Medicina. Em 1921, Antônio Pedro Pimentel, Sena Campos, Artur Vítor e 

Andrade Neves começaram a organizar a fundação da Faculdade Fluminense de Medicina. O 

Dr. Antônio Pedro foi o primeiro diretor da Faculdade Fluminense de Medicina. Em 1926, as 

aulas iniciaram e em 1931 houve a formatura da primeira turma de médicos. O Hospital Antônio 

Pedro foi inaugurado em 1951 e a Biblioteca da Faculdade de Medicina foi criada em 1962. A 

Faculdade de Medicina da UFF e a biblioteca funcionam nas instalações do HUAP, mas há a 

previsão de mudança da faculdade para o novo prédio em construção em 2021/2022. A 

biblioteca encontra-se em obra para mudar para o 2º andar do HUAP em 2022. A biblioteca é 

responsável pela gestão do acervo da área de Medicina, exceto das obras raras, que estão 

sob a guarda de outro departamento, o Centro de Obras Raras e Especiais (CORES). 

A finalidade da criação da Biblioteca Digital é dar visibilidade e permitir à sociedade o 

amplo acesso, uso e disseminação das informações e publicações, disseminação e participação 

em eventos científicos, além de instituições e profissionais envolvidos com trabalhos sobre o 

tema, disponibilizando produção científica, sendo uma fonte de credibilidade para o assunto. 

O produto deverá preservar os registros da memória da medicina, enquadrados na 

espiritualidade, disponibilizando acervo de robusta complexidade para uma clientela muito 

seleta interessada no assunto. 

A base de dados para a criação da Biblioteca Digital contemplará tabelas de cadastro 

para a entrada de dados no sistema. Com relação ao vocabulário controlado será usado o 

Descritores em Ciências da Saúde (DECS)62, uma criação da (BIREME) para indexar, 

principalmente artigos científicos, assim como também teses, dissertações, livros, publicações 

de trabalhos apresentados em eventos científicos, relatórios e outros tipos. Esta ferramenta 

hierarquizada em vários idiomas foi desenvolvida com base no Medical Subject Headings 

(MeSH)63 e integra a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

 

 
62 https://decs.bvsalud.org/ 
63 https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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(LILACS)64, que é uma base de dados com acesso livre na área da saúde com mais de 900 mil 

registros. 

Com relação à indexação, uma informação é relevante no que tange à 

internacionalização dos acervos com a implantação de bibliotecas digitais é a necessidade de 

indexar não apenas na língua vernácula, mas também em outros idiomas, conforme a 

necessidade e viabilidade. Nesse contexto, Murilo Bastos Cunha diz que: 

 
Com a possibilidade de a biblioteca digital poder ser acessada dos mais 

diversos continentes, ela tornou-se, de fato, uma instituição internacional. 

Em decorrência disso e visando melhorar a qualidade da recuperação da 

informação por parte de sua clientela potencial, o processamento técnico 

começa a sentir a necessidade de indexar os documentos em diversas línguas, 

preferencialmente na língua local e em inglês (CUNHA, 1999, p. 262). 

 

Tomando por exemplo a estrutura da Biblioteca Digital de Obras Raras da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)65 para a BUSCA de informação, o usuário poderá: 

 
 Buscar por TÍTULO - lista alfabética de todos os títulos dos documentos. 

 Busca por AUTOR/ENTREVISTADO/ENTREVISTADOR - lista alfabética de todos 

os autores de documentos. 

 Busca por ASSUNTO - lista alfabética de temas atribuídos a documentos. 

 Busca por EDITORA – lista alfabética de todas as editoras cadastradas na base de 

dados 

 Busca por DATA - lista de todos os documentos em ordem cronológica. 

 Busca por INSTITUIÇÃO – lista das instituições nacionais e internacionais 

contempladas. 

 Busca por EVENTO - lista de agenda de eventos a serem realizados e respectivos 

anais dos eventos já ocorridos. 

 Busca por TIPO DE DOCUMENTO/SUPORTE – livros, artigos, anais etc. 

 
 

A pesquisa poderá ser feita também em toda a biblioteca digital, utilizando uma caixa 
 

 
64 https://lilacs.bvsalud.org/ 
65 https://bdor.sibi.ufrj.br/ 
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de pesquisa na página inicial. 

Por intermédio do motor de busca Jakarta Lucene, a indexação no Dspace tem a etapa 

para processamento de dados originais com capacidade para gerar uma estrutura de dados, 

que se relacione de forma eficiente para a pesquisa ser realizada usando palavras-chave. 

Desse modo, a consulta é efetuada no índice de palavras digitadas em uma consulta, que 

organiza os resultados pela similaridade do texto com a consulta, conforme idealizado por seu 

criador Vitor Pamplona66. 

Sobre os critérios de busca, para truncagem, deve-se utilizar o asterisco (*) depois da 

raiz de uma palavra a fim de que todas as palavras que começam por essa raiz sejam recuperadas. 

Para pesquisar uma frase, deve-se usar aspas (") no início e no final da frase. Para busca 

exata, deve-se usar o sinal de adição (+) antes da palavra. Para refinar a pesquisa, usa-se o sinal 

de subtração (-) antes da palavra, que não há interesse que figure no resultado da pesquisa, 

mas também pode usar o NOT. A busca booleana combina termos com os operadores: AND - 

a pesquisa contém todas as palavras combinadas com o operador booleano; OR - pesquisas que 

apresentem qualquer uma das palavras pesquisadas; NOT - procede a exclusão de documentos 

que apresentam a palavra após o operador booleano. 

A biblioteca digital permitirá a emissão de relatórios por autor, título, assunto, 

instituição, evento e data de publicação ou data de realização do evento. 

 
4.1 ALGUMAS UNIVERSIDADES QUE ESTUDAM A ESPIRITUALIDADE NA 

MEDICINA 

 
No Brasil há várias universidades que adotam disciplinas com a temática de Medicina 

e Espiritualidade, mas no elenco das instituições contactadas por e-mail, algumas não 

retornaram o contato e outras se limitaram a informar a existência ou não da disciplina e se é 

oferecida como optativa ou obrigatória. A pesquisa localizou 18 instituições com disciplinas 

optativas e em que há a disciplina obrigatória com a temática. 

No entanto, o pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), doutor em 

Psiquiatria, Alexander Moreira Almeida67, retornou o contato com informações sobre o grupo 

Núcleo de Pesquisas Em Espiritualidade e Saúde (NUPES), do qual é fundador e diretor. A 

 
66 https://vitorpamplona.com/wiki/Introdu%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Apache%20Lucene.html 
67 http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795639P9 
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criação do grupo foi em 2006 e é parte integrante do Programa de Pós-Graduação em Saúde 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), cujo programa é 

reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

com conceito 5, é composto por 25 pesquisadores brasileiros e desenvolve pesquisas sobre a 

temática de forma multidisciplinar com pesquisadores ligados a instituições brasileiras e 

estrangeiras com a finalidade de promover parcerias. O NUPES publica artigos e livros, 

organiza e participa de eventos científicos e participa de bancas, além de disponibilizar 

informações atualizadas e com credibilidade à população por intermédio de entrevistas às 

diferentes mídias. O grupo marca a sua atuação em linhas de pesquisa sobre Epidemiologia da 

religiosidade e saúde; Experiências religiosas e espirituais; História e filosofia das pesquisas 

sobre espiritualidade. O Dr. Alexander Moreira Almeida informou sobre a existência do canal 

no Youtube, a TV NUPES68, além do site69, do Facebook70  e Instagram71. Ressaltou também a 

existência do podcast "Fé com Ciência" no Spotify72. Cabe ressaltar que o site do NUPES é 

bastante robusto e bem organizado, contemplando informações sobre eventos, dúvidas, 

história do grupo, linhas de pesquisa, pesquisadores integrantes do grupo, link para 32 

notícias publicadas, doações ao NUPES, voluntários para participação nas pesquisas. Uma das 

abas do site contempla uma pequena Biblioteca Virtual composta por 1 roteiro básico de 

estudo, 52 artigos científicos, 11 dissertações, 11 teses, 7 vídeos, 7 publicações na mídia sem 

os respectivos links e 10 capítulos de livros. 

O diretor do NUPES respondeu em 16 de abril de 2021 à mensagem enviada por 

e-mail em 11 de abril de 2021, na qual foram solicitadas informações sobre a atuação do grupo. 

A resposta versou sobre eventos organizados pelo grupo e que estes costumam ser gratuitos e 

abertos ao público. Além disso, o Dr. Alexander Almeida recomendou o acesso ao conteúdo 

bibliográfico e aos vídeos que integram o Curso Básico em Espiritualidade e Saúde73, 

ministrado pelo NUPES e, também se colocou à disposição para agendamento de uma 

entrevista caso haja dúvidas a sanar. A entrevista foi realizada e consta no Apêndice A. Durante 

a entrevista houve o convite por parte do Dr. Alexander Moreira Almeida para a 

 
68 https://www.youtube.com/channel/UCkdgPl5TT1y1TdGhufLX-Eg 
69www.nupes.ufjf.br 
70 www.facebook.com/ufjf.nupes 
71 @nupes_ufjf 
72 https://open.spotify.com/show/6h80odZqzfr64Uj4PVqXL0 
73 http://www.ufjf.br/nupes/files/2008/09/Curso-ba%CC%81sico-em-Espiritualidade-e-Sau%CC%81de- 

Jun16.pdf). 

https://www.youtube.com/channel/UCkdgPl5TT1y1TdGhufLX-Eg
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https://www.youtube.com/channel/UCkdgPl5TT1y1TdGhufLX-Eg
https://www.youtube.com/channel/UCkdgPl5TT1y1TdGhufLX-Eg
https://www.youtube.com/channel/UCkdgPl5TT1y1TdGhufLX-Eg
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participação na equipe, que desenvolveu um protótipo de uma biblioteca digital sobre a 

temática do grupo, mas que estagnou por falta de recursos humanos e de recursos financeiros. 

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sob a coordenação do Prof. Dr. 

Attilio Provedel74, docente do Departamento de Arquivologia e coordenador do Núcleo de 

Estudos em Ciência e Espiritualidade (NECE/UFES), realiza o projeto de extensão intitulado 

SAUESP75, que existe desde 2009 com o objetivo de identificar, organizar e disseminar a 

produção científica sobre a temática Saúde e Espiritualidade no âmbito brasileiro, quer em 

periódicos, quer em trabalhos acadêmicos, de acordo com a entrevista concedida ao jornalista 

Raphael Faé pelo professor Attilio Provedel. O coordenador do grupo não tem formação em 

Medicina e nem em outra área da Saúde, conforme verificado no seu currículo lattes, mas atua 

à frente do projeto, desde a sua criação e este possui parceria com a Associação Médico-Espírita 

do Estado do Espírito Santo (AMEEES), para a realização de cursos e seminários. 

O SAUESP tem como conteúdo em sua Biblioteca Digital 153 artigos, 12 teses, 23 

dissertações, 1 monografia de especialização, 15 links de livros/capítulos de livros (vários links 

não dão acesso às publicações) e 33 publicações de eventos/cursos. 

No ano de 2011, devido ao sucesso do projeto SAUESP, foi criado o Núcleo de Estudos 

em Ciência e Espiritualidade (NECE) pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O 

NECE promove cursos e eventos; publica e dissemina resultados de pesquisas; estabelece 

intercâmbio com outras instituições; é responsável pelo funcionamento e manutenção da base 

de dados SAUESP. O coordenador do grupo relata ao jornalista que houve aumento do interesse 

acadêmico sobre o tema abordado e, também sobre o alto engajamento dos médicos e 

enfermeiros dos EUA, sendo os pesquisadores norte-americanos os mais atuantes no assunto 

em âmbito mundial. Attilio Provedel informa também que o Brasil ampliou a produção 

científica sobre Medicina e Espiritualidade e disse perceber que o país apresenta potencial para 

maior participação. Um aspecto interessante mencionado por Attilio Provedel em sua entrevista 

é a aplicação da Espiritualidade em empresas, na busca da qualidade de vida dos colaboradores, 

cuidando do desenvolvimento pessoal, do estresse e da depressão, que pode acarretar a situação 

limite do suicídio. 

Ao analisar os conteúdos das bibliotecas organizadas pelo NUPES (UFJF) – 59 itens, 
 
 

74 http://lattes.cnpq.br/8102767430757166 org.br/ 
75 http://www.sauesp.org.br/ 

http://lattes.cnpq.br/8102767430757166
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pelo SAUESP-NECE (UFES) – 387 itens e pela Biblioteca Virtual de Espiritualidade e Saúde 

– BVES, esta última contemplando 144 trabalhos e informação sobre 9 grupos de pesquisa, 

constata-se pouco conteúdo divulgado em todas elas, embora o levantamento bibliográfico 

nas diversas bases de dados de ciências da saúde tenham recuperado uma gama muito mais 

extensa de trabalhos científicos sobre o tema. 

Logo, o produto proposto tem como diferencial o objetivo de reunir em um único 

espaço, um robusto conteúdo sobre o tema, tendo em vista a dispersão de informação detectada 

nos espaços visitados e nas entrevistas com os pesquisadores da UFJF e da UFF. Não há um 

quantitativo específico, mas a pretensão é que seja bem maior do que o quantitativo encontrado 

nas bibliotecas digitais organizadas pela UFJF e da UFES. Assim sendo, facilitará o acesso ao 

conhecimento científico produzido sobre o tema ao criar um espaço de referência, propiciará o 

desenvolvimento de uma rede colaborativa de pesquisa articulando pesquisadores com um sítio 

na internet para a disseminação de informação com recursos para apoiar as atividades e 

possibilitando a criação de uma rede de pesquisadores e de entidades colaboradoras com 

interesses comuns na temática. 

 
4.1.1 Universidades brasileiras 

 
 

O engajamento das universidades brasileiras e estrangeiras é importante porque são 

instituições de cunho científico e pesquisa, empenhadas na desmistificação da 

incompatibilidade entre ciência e espiritualidade. 

Este estudo evidencia a temática da Medicina e Espiritualidade com ampla penetração 

nas universidades brasileiras, em um movimento propício à institucionalização. Além da 

implementação nas matrizes curriculares, Medicina e Espiritualidade são objeto de estudo em 

várias ligas acadêmicas e podem ser consultadas em lista elaborada pela Associação Acadêmica 

de Ligas e Grupos de Estudo em Espiritualidade e Saúde (AALEGREES)76. No ano de 2020 

existiam “58 ligas, das quais 31 pertencem a universidades públicas (CHAPINI, 2020, p. 8). Em 

sua entrevista para este estudo, o Dr. Genilson Ribeiro revelou a intenção da criação de uma 

liga acadêmica na UFF ainda sem data definida. No entanto, em agosto de 2021, houve um 

convite do Dr. Genilson para o Simpósio Inaugural da Liga Acadêmica de Saúde, Medicina e 

Espiritualidade da UFF (LIASME-UFF). O simpósio foi realizado durante 

 

76 https://liase.ufop.br/aalegrees 
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os dias 2 e 3 de agosto de 2021 e abordou a temática da espiritualidade na Medicina com a 

presença dos seguintes convidados: Anna Alice Amorim Mendes, doutora em Saúde Coletiva, 

médica do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), professora do Departamento de 

Saúde e Sociedade no Instituto de Saúde Coletiva da UFF (ISC) e atua na área de Medicina 

Vibracional no cuidado integrativo em saúde. A Medicina Vibracional aborda as energias para 

buscar a cura e a citação a seguir explicita esse outro caminho da Medicina: 

 
No mundo da medicina vibracional, a doença é causada não apenas por 

germes, substâncias químicas e traumas físicos, mas também por disfunções 

crônicas dos padrões de energia emocional e pelos maus hábitos de 

relacionamento da pessoa consigo mesma e com os outros. O caminho 

vibracional não usa bisturis e medicamentos de laboratório para tratar as 

doenças, mas sim diferentes formas de energia para produzir transformações 

curativas na mente, no corpo e no espírito do doente (GERBER, 1988)77
 

 
A palestra da Dra Anna Mendes foi a “Aplicação prática de aspectos espirituais no 

atendimento médico”. Em sua palestra, a médica mencionou a existência da disciplina “Amor: 

uma prática biopsicossocial” ministrada na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA). Em sua apresentação, ressalta que a espiritualidade do trabalho em saúde 

consiste na prática do amor ao próximo. Pontua que a espiritualidade e a atenção à saúde 

são indissociáveis. Houve menção ao uso de instrumentos para anamnese espiritual após a 

convidada da LIASME-UFF ser indagada sobre como é a construção da abordagem ao paciente. 

Os instrumentos citados são os questionários FICA, HOPE, FAITH e SPIRIT, embora existam 

outros. O instrumento mais utilizado é o FICA que faz a análise das dimensões Fé/Crenças, 

Importância e Influência, Comunidade e Ação. O segundo mais usado é o HOPE, onde a análise 

é sobre H (há esperança?), O (organização religiosa), P (práticas espirituais pessoais), E (efeitos 

no tratamento)78. Com relação aos dois outros instrumentos citados não houve tempo para mais 

informações sobre eles79. 

Rodrigo Toniol foi mencionado sobre o seu trabalho publicado no Anuário 

Antropológico, v. 42, n. 2, p. 267-99, 2017, intitulado “Atas do espírito: a Organização Mundial 

da Saúde e suas formas de instituir a espiritualidade”, no qual dispõe sobre a resolução da OMS 

com relação à inclusão da dimensão espiritual na saúde humana. Muito 

 
77 https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/ e a íntegra 

do livro em: https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf 
78 http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a012.pdf 
79 http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2019/v11304/pdf/edicao/185/#zoom=z 

https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/
https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/
https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/
https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/
https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/
https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/
https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/
https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/
https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/
https://www.spaltron.net/cura-quantica/medicina-vibracional-a-saude-e-o-adoecer-humano-sob-a-optica-da-fisica-quantica/
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
https://peloamordadeusa.files.wordpress.com/2018/09/medicina-vibracional.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a012.pdf
http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2019/v11304/pdf/edicao/185/#zoom%3Dz


67 

 

 

 

oportuna a lembrança do trabalho desse autor pela Dra Anna Mendes, pois a pesquisa de Toniol 

(2017) já foi mencionada na p. 31 deste estudo. O autor esmiúça a espiritualidade em saúde e a 

atuação médica pela OMS na citação: 

 
Ao mesmo tempo, por mais que os objetivos deste artigo não estejam 

diretamente dirigidos a nenhum aspecto imediato da atuação médica, mas 

sim às formas de produção do par espiritualidade/saúde no contexto de uma 

agência global de gestão da saúde, reconheço que há vínculos e ressonâncias 

significativas entre as ações da OMS e a dimensão da prática médica. Afinal, 

como Nitsan Chorev (2012) demonstrou em The World Health Organization 

between North and South, a produção discursiva sobre saúde e doença 

realizada no âmbito da OMS não é inócua, adquirindo frequentemente 

concretude local. Para reconhecer tal influência, afirma Chorev, basta 

observar o papel determinante da agência na definição de políticas nacionais 

de saúde, na estandardização de procedimentos médicos, ou ainda na 

formulação de agendas de pesquisa. Essas considerações ajudam a 

dimensionar como as afirmações da OMS sobre espiritualidade e saúde 

também podem ter efeitos que ultrapassam o campo da política internacional 

e afetam, de forma mais direta, o cotidiano de hospitais e ambulatórios. Tão 

relevantes quanto a amplitude empírica do fenômeno observado são as 

consequências teórico-metodológicas que dele podemos desdobrar. Isso 

porque, como venho argumentando (Toniol, 2016), o caso da legitimação da 

espiritualidade como uma dimensão da saúde oferece um oportuno 

contraponto ao modo como os cientistas sociais da religião usualmente 

empregaram essa categoria e descreveram os fenômenos a ela associados 

(TONIOL, 2017, p. 269). 

 
Toniol (2017) ainda relata que após a sua busca nos arquivos de documentos impressos 

e digitais da OMS e da Organização das Nações Unidas (ONU) recuperou 1.497 documentos 

no período compreendido entre 1948 e 2017, entre livros, atas, memorandos, relatórios, 

resoluções, livros e outros, classificados em dimensão da saúde mental, fator protetivo de saúde 

e vetor indicativo de qualidade de vida. 

Sobre a espiritualidade institucionalizada, instituída como dispositivo político para 

impactar na vida das populações, o autor argumentou a necessidade de seguir os processos 

“reconhecendo que isso também implica entrar em tensão com a perspectiva analítica 

dominante nas ciências sociais, que emprega essa categoria para tratar de formas individuais, 

subjetivas e desinstitucionalizadas de relação com o sagrado” (TONIOL, 2017, p. 291). 

De acordo com Toniol (2017), a OMS propõe protocolo aos Estados membros para o 

alcance dos índices de saúde almejados, considerando para a qualidade de vida, elementos como 

a saúde do corpo físico, a saúde psicológica, o nível de independência dos indivíduos, 
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as suas relações sociais, o ambiente em que vive, a espiritualidade, a sua religião e as suas 

crenças. As informações minuciosas sobre esses elementos foram descritas no manual 

WHOQOL (WHO/HIS/HSI, Rev. 2012.03)80. O autor ainda pontua que as resoluções da OMS 

sobre qualidade de vida constituem o que há de mais inovador para abordar a espiritualidade, 

mas ainda é impreciso fora do âmbito das políticas de gestão da saúde. Ainda assim, as 

resoluções da OMS são relevantes para que a atenção à espiritualidade “seja progressivamente 

incorporada em protocolos clínicos” (TONIOL, 2017, p. 293). 

O Dr. Sérgio Thiesen, Cardiologista e Clínico Geral, atuou até o ano de 2016 no Instituto 

Nacional de Cardiologia e no Ministério da Saúde. Foi coordenador de cursos de extensão em 

Emergência e Terapia Intensiva na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, no Instituto 

Nacional de Cardiologia, apresentou a palestra “A influência da espiritualidade no tratamento 

de pacientes: apresentação de casos clínicos”. O Dr. Sérgio Thiesen acrescentou fotos e vídeos 

dos relatos de casos para melhor ilustrar a sua apresentação. Rico relato sobre casos de crianças 

e adultos com manifestações espirituais influenciando a saúde física e mental dos pacientes. 

Após a proposta do tratamento espiritual fora dos hospitais em que os pacientes estavam 

internados, a maioria foi curada por completo, por exemplo um caso de pneumonia gravíssimo 

com o paciente em fase terminal e o outro de um recém-nascido de 10 dias com crises de choro 

e pânico constantes, cujo paciente era monitorado por chamadas de vídeo por residir na 

Austrália e depois foi monitorado de perto com a mudança do médico para a casa do paciente 

por alguns meses para estudar a fundo o caso da criança, que hoje tem dois anos de idade. 

Outros casos relatados pelo Dr. Thiesen tiveram melhoras substanciais, mesmo com a 

continuidade da doença, como por exemplo os casos de autismo severo por não existir apenas 

a influência espiritual no diagnóstico da doença. Indaguei ao médico sobre a produção 

intelectual desses relatos e a resposta foi que ainda não conseguiu publicar em periódicos 

internacionais. A disseminação, até o momento, é realizada nos eventos científicos nacionais e 

internacionais, que disponibilizam os vídeos das palestras nos canais do Youtube. 

No segundo dia do simpósio, o cardiologista, geriatra e gerontologista, médico no 

HUAP e pós-doutor em Medicina pela UERJ, o Dr. Wellington Bruno Santos, apresentou a 

palestra "Espiritualidade nos cuidados paliativos em tempos de pandemia''. O médico 

 
 

80 https://apps.who.int/iris/handle/10665/77932 
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informou em sua palestra que os cuidados paliativos visam proporcionar alívio para a dor e para 

os sintomas angustiantes e dentro desse contexto há a necessidade do suporte psicológico e 

espiritual. A motivação é que no momento da doença com o risco de morte, o ser humano sente 

a espiritualidade como algo que concede sentido à vida e ao tempo que o paciente acredita que 

ainda tem de vida. 

O suporte ao paciente e aos seus familiares precisa estar isento de violência espiritual 

por parte do profissional de saúde. Não se pode abordar o paciente usando de parcialidade, no 

que tange ao profissional de saúde seguir uma religião ou outra e nem mesmo colocar a sua 

condição de agnóstico. Cita a expressão coping religioso/espiritual (positivo ou negativo) e a 

seguir alguns autores definem essa expressão como: “Uso de crenças e comportamentos 

religiosos para facilitar a resolução de problemas e prevenir ou aliviar consequências 

emocionais negativas de situações de vida estressantes” (KOENIG; PARGAMENT; 

NIELSEN, 1998). “Modo como os indivíduos utilizam a sua fé para lidar com o estresse e os 

problemas de vida, ressalta-se que a fé pode incluir religião, espiritualidade ou crenças pessoais” 

(WONG-MCDONALD; GORSUCH, 2000). 

 
Uso de técnicas cognitivas ou comportamentais baseadas na 

religião/espiritualidade de cada um perante eventos de vida 

estressantes, incluindo a espiritualidade na descrição do conceito, mas 

ressaltando sua preferência em usar os termos religião/coping religioso 

em vez espiritualidade/coping espiritual em virtude da literatura 

estabelecida na área até então (TIX; FRAZIER, 1998). 

 
Nesse contexto do cuidado paliativo, na abordagem do cuidado, o convidado relata 

que o profissional de saúde precisa estar capacitado para lidar com o coping positivo e negativo 

do paciente. Se o paciente está voltado para o coping negativo, significa que a espiritualidade 

está agindo de forma negativa na vida dele. Para exemplificar, o paciente pode começar a se 

lamentar para o profissional por não achar justo ele passar pelo adoecimento por se considerar 

uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda ao próximo. O profissional de saúde precisa estar 

capacitado para lidar com o coping negativo, neutralizá-lo no paciente e fazer com que o coping 

positivo se sobressaia com o paciente adotando uma postura mais resignada com a situação que 

está sendo vivenciada e com uma visão otimista de que vai melhorar, ser curado ou 

simplesmente confortado. No entanto, as graduações em Medicina ainda são deficientes nesse 

sentido, disse o médico. Há necessidade de mais universidades adotando em 
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seus currículos, as disciplinas que abordem a espiritualidade na Medicina. Segundo o Dr. 

Wellington Bruno, ele só conseguiu buscar e desenvolver essa capacidade para o cuidado 

paliativo ao cursar pós-graduação, pois nenhum conteúdo foi abordado durante a graduação em 

Medicina. 

 
Essa informação do Dr. Wellington Bruno, assim como de outros médicos, é ratificada 

na citação: 

Para que essas intervenções sejam consideradas, faz-se necessário incorporar 

na formação curricular de médicos, psicólogos e outros profissionais da saúde 

o estudo científico dos aspectos espirituais/religiosos em sua relação com 

saúde física/mental, qualidade de vida e variáveis psicossociais de interesse, 

instrumentando-os a mais bem lidar com essas questões e demandas no 

atendimento de seus pacientes (PANZINI; BANDEIRA, 2007, p. 134). 

 
O médico apresentou relatos de casos de pacientes internados com Covid-19 sobre os 

cuidados no atendimento aos pacientes, além do atendimento médico, de enfermagem e 

fisioterápico. Mesmo devidamente medicada, o médico relatou o caso de uma paciente 

apresentando desconforto físico e psicológico, que ao ser abordada por um fisioterapeuta da 

forma correta com imparcialidade, pegou na mão da paciente a acalmou, propôs uma oração, 

tendo em vista que ao ser perguntada informou acreditar em Deus. Após a oração a paciente 

se sentiu confortada e quando o médico foi até ao encontro dela e perguntou sobre o ocorrido, 

ela relatou que a oração e a paciência do fisioterapeuta a ajudaram naquele momento de 

desconforto físico e psicológico. 

Durante o Simpósio da LIASME-UFF, foi perguntado à Dra Anna Alice Amorim 

Mendes sobre a abordagem aos pacientes pelos profissionais de saúde, independente das suas 

crenças ou inexistência delas e a resposta foi que mesmo o ateu tem espiritualidade na sua busca 

de sentido para a vida e que cabe ao profissional facilitar ao paciente o acesso ao conforto 

espiritual. Se o profissional é ateu, ainda assim ele pode dispor de amor ao próximo e de respeito 

ao paciente. Se o profissional não se sente à vontade para conceder esse conforto ao paciente, 

ele deve chamar outro profissional que se sinta melhor nesse papel ou buscar o acesso do 

paciente a alguém fora da equipe de profissionais de saúde que possa ajudá-lo espiritualmente. 

No caso de paciente ateu, há a abordagem e se for percebida a aceitação, o profissional dá 

prosseguimento ao atendimento para gerar o conforto ao paciente. 
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O quadro 1 lista universidades localizadas no Brasil, que pesquisam e implantaram 

disciplinas voltadas para o tema. A Biblioteca Digital Antônio Pedro apresentará estas 

instituições de ensino com seus respectivos links para direcionar os usuários aos seus sites 

para pesquisas mais aprofundadas sobre o trabalho de cada uma delas acerca do assunto. 

Durante a pesquisa, foram enviadas mensagens aos e-mails das coordenações dos cursos 

de graduação em medicina de diversas universidades brasileiras, mas a resposta às mensagens 

foi baixa. Em alguns casos foi possível recuperar a informação sobre a existência da disciplina 

e se ela é obrigatória ou optativa. Segundo Censo (2020), a Educação Superior no Brasil no 

ano de 2019 apresentava 2.608 instituições de ensino superior, sendo 2.306 privadas e 302 

públicas. Assim sendo, a responsividade aos e-mails enviados foi de fato muito baixa. 

Observando o quadro 1, fica nítida a unanimidade do predomínio das universidades 

públicas que adotaram nas matrizes curriculares da graduação de Medicina, disciplinas voltadas 

ao tema espiritualidade. Indubitavelmente, as universidades públicas brasileiras exercem sim o 

papel de protagonistas na produção intelectual dos pesquisadores vinculados a elas. Nenhuma 

das universidades particulares consultadas oferece disciplina com a temática proposta neste 

estudo. Entre as instituições particulares foram consultadas a Universidade Metropolitana de 

Santos (UNIMES), Universidade Regional de Blumenau (FURB), Universidade José do 

Rosário Vellano (UNIFENAS), Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Universidade São 

Francisco (USF), Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Universidade Iguaçu 

(UNIG), Universidade de Marília (UNIMAR), Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Centro 

Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), Universidade Estácio de Sá (UNESA), 

Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), Centro Universitário São Camilo, Fundação 

Técnico Educacional Souza Marques, Escola Superior de Ciências da Santa Casa de 

Misericórdia de Vitória (EMESCAM), Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), 

Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCMPB), Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo (FCMSCSP), Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME), Faculdade de 

Medicina de Campos (FMC), Faculdade de Medicina do ABC, Faculdade Evangélica 

Mackenzie do Paraná (FEMPAR), Faculdades Integradas Pitágoras (FIP-MOC), Instituto de 

Ciências da Saúde de Montes Claros (ICS), Faculdades Integradas do Norte de Minas 

(FUNORTE (PUC CAMPINAS), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
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(PUCRS), Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), Universidade 

Vila Velha (UVV). Logo, até mesmo o papel de coadjuvantes a ser exercido por elas no 

contexto da produção científica, assemelha-se a um terreno infrutífero. 

Comparando as universidades públicas estaduais e as federais, o predomínio é das 

federais, adotando em seus currículos disciplinas que estudam a espiritualidade na prática 

médica, tendo em vista que em um universo de vinte instituições de ensino superior, quinze são 

federais (75%), quatro são estaduais (20%) e apenas uma é municipal (5%). 

 
Quadro 1: Universidades brasileiras 

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

UERJ - Faculdade de Ciências Médicas (Disciplina Saúde e espiritualidade - optativa) 

UESB - Faculdade de Medicina (Disciplina Medicina e espiritualidade - optativa) 

UFBA – Faculdade de Medicina (Disciplina Saúde e espiritualidade – optativa) 

UFC - Faculdade de Medicina (Disciplina Medicina e espiritualidade - optativa) 

UFF - Faculdade de Medicina (Disciplina Medicina e espiritualidade - optativa) 

UFLA – Faculdade de Medicina (Disciplina Espiritualidade Médica: vocação de curar e arte de 

cuidar – optativa) 

UFMA - Faculdade de Medicina (Disciplina Medicina e espiritualidade - optativa) 

UFMG - Faculdade de Medicina – Núcleo Avançado de Ciência, Saúde e Espiritualidade (NASCE) 

(Disciplina Saúde e espiritualidade - optativa) 

UFMS - Faculdade de Medicina (Disciplina Saúde e espiritualidade - optativa) 

UFOP – Faculdade de Medicina (Disciplina Saúde e espiritualidade – optativa) 

UFPA - Faculdade de Medicina (Disciplina Saúde e espiritualidade – optativa) 

UFPB – Faculdade de Medicina (Disciplina Espiritualidade e Saúde – optativa) 

UFRGS - Faculdade de Medicina (Disciplina Medicina e espiritualidade - optativa) 

UFRJ - Centro de Ciências da Saúde (Disciplina Saúde e Sentido da Vida e da Morte - optativa) 

UFRN – Centro de Ciências da Saúde (Disciplina Medicina, Saúde e Espiritualidade – optativa) 

UFSM – Faculdade de Medicina (Disciplina Cuidados paliativos e reflexões sobre os processos de 

morte e morrer: por uma formação interdisciplinar - optativo) 

UNICAMP - Faculdade de Medicina (Disciplina Ética aborda o conteúdo sobre espiritualidade) 

UNIRIO - Escola de Medicina e Cirurgia (Disciplina Saúde e espiritualidade -optativa) 

UNITAU - Faculdade de Medicina (Disciplina Medicina e espiritualidade - obrigatória) 

USP - Faculdade de Medicina (Disciplina Medicina e espiritualidade - optativa)
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Fonte: A autora 

universidades federais 

universidades estaduais 

universidade municipal 

 

 

Em consulta às grades curriculares buscadas nos sites das universidades ou em contato 

por e-mails, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), 

Universidade Federal de Catalão (UFCat), Universidade Federal de Jataí (UFJ), Universidade 

Federal de Rondonóplis (UFR), Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), 

Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade de Caxias do Sul (UCS), 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), 

Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA), Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), Universidade 

Federal do Cariri (UFCA), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade 

Federal de Itajubá (UNIFEI), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), Universidade Salvador (UNIFACS), 

Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), Universidade Regional de Blumenau 

(FURB), Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Universidade São Francisco 

(USF), Universidade Federal Rural do Rio de 
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Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade de Brasília (UNB), 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade do Extremo Sul 

Catarinense (UNESC), Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidade 

Iguaçu (UNIG), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade de Marília 

(UNIMAR), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade de Fortaleza (UNIFOR), 

Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), Universidade Estácio de Sá (UNESA), 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), 

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Universidade Estadual de Ciências 

da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), Centro 

Universitário São Camilo, Fundação Técnico Educacional Souza Marques, Escola Superior de 

Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), Escola Superior de Ciências 

da Saúde (ESCS), Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCMPB), Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), Faculdade de Medicina de Barbacena 

(FAME), Faculdade de Medicina de Campos (FMC), Faculdade de Medicina do ABC, 

Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (FEMPAR), Faculdades Integradas Pitágoras (FIP-

MOC), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Instituto de Ciências da Saúde de Montes 

Claros (ICS), Faculdades Integradas do Norte de Minas (FUNORTE (PUC CAMPINAS), 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS), Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), 

Universidade Vila Velha (UVV) não apresentam na graduação em Medicina nenhuma 

disciplina com a temática espiritualidade e em algumas delas, nem mesmo o curso de graduação 

em Medicina. 

 
4.1.2 Universidades internacionais 

 
Com relação às universidades internacionais, as norte-americanas são muito atuantes e 

relevantes em pesquisas sobre Medicina e Espiritualidade, de modo que a citação a seguir 

corrobora com esta afirmativa: 

 
[...] em 1992 apenas 2% das escolas de Medicina dos Estados Unidos 

ofereciam atividades relativas à espiritualidade, mas em 2004 elas já estavam 

presentes em 67% dos cursos. No ano de 2008, 100 entre 150 escolas médicas 

ofereciam alguma atividade ligada à espiritualidade em seus cursos, 
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e em 75 destas 100 escolas, a frequência a tais atividades tornou-se parte do 

programa regular de graduação (DAL-FARRA; GEREMIA, 2010, p. 593). 

 

 
O quadro 2 apresenta algumas universidades americanas que se destacam no ensino e pesquisa da 

Espiritualidade com foco na Medicina e que serão contempladas na biblioteca digital com links de direcionamento 

para pesquisa em seus endereços na web, proporcionando aos usuários maiores informações sobre as instituições de 

ensino e suas realizações. Diferente de como foi a pesquisa sobre as universidades brasileiras, com relação às 

universidades internacionais, a busca iniciou no site do grupo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Grupo de 

Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular (GEMCA). O nome do referido grupo foi localizado em uma 

matéria publicada na página oficial da UFF sobre a criação da disciplina no curso de Medicina da UFF e do grupo 

NESME. Com esta informação foi realizada a busca na internet para localizar o site do grupo GEMCA*. No site do 

grupo há uma aba de links úteis e nesta seção constam breves informações sobre 21 instituições internacionais, seus 

respectivos logotipos e ao clicar sobre o nome delas há o direcionamento para o site da instituição. Entre as 21 

instituições listadas no site do GEMCA, figuram a University of Virginia, School of Medicine - Division of 

Perceptual Studies*, a precursora nos estudos da espiritualidade na prática médica, seguida do Center for Spirituality, 

Theology and Health - Duke University* que também tem muita visibilidade devido às pesquisas que realiza sobre o 

assunto há décadas. 

Quadro 2: Universidades internacionais 

UNIVERSIDADES INTERNACIONAIS 

Institute for Spirituality and Health (ISH) - at The Texas Medical Center University of Calgary 

University of Calgaryifórnia 

University of Califórnia - Irvine Health 

University of Columbia - Spirituality Mind-Body Institute - Teachers college, Clinical Psychology 

Program 

University of Duke - Center for Spirituality, Theology and Health 

University of Florida - Center for Spirituality and Health 

University of Indiana - Center for the Study of Health, Religion & Spirituality 

University of Minnesota - Centre for Spirituality and Healing 

University of Munich - Chair for Spiritual Care 

University of Oxford - Ian Ramsey Centre for Science and Religion 

University of Rush - Medical Rush University - Department of Religion, Health and Human 
 

* http://departamentos.cardiol.br/gemca/index.html 
* https://med.virginia.edu/clinical/departments/psychiatry/sections/cspp/dops/home-page 
* https://spiritualityandhealth.duke.edu/ 

http://departamentos.cardiol.br/gemca/index.html
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Values, Rush University Medical Center 

University of Stanford - School of Medicine- The Center for Compassion, Altruism Research and 

Education 

University of Texas - The McGovern Center for Humanities and Ethics - The Health Science 

Center at Houston 

University of Virginia, School of Medicine - Division of Perceptual Studies 

University of Witten / Herdecke - Network for Research in Spirituality (NERSH) and Health 

Arndt Büssing, M.D. Professorship Quality of Life, Spirituality and Health 

Fonte: A autora 

 
4.2 OUTRAS INSTITUIÇÕES DEDICADAS AO ESTUDO DA ESPIRITUALIDADE NA 

MEDICINA 

 
4.2.1 Instituições brasileiras 

 

O quadro 3 destaca outras instituições/grupos de nacionalidade brasileira, envolvidos 

em pesquisas sobre o assunto e que figurarão na biblioteca digital com seus respectivos links, 

como mais um suporte de informação aos usuários. Em busca no Google usando os termos 

espiritualidade, associação, sociedade e medicina foram localizadas algumas instituições 

elencadas no quadro 3. O site do grupo NUPES também disponibiliza uma aba com links de 

universidades e outras instituições. Assim como o grupo GEMCA da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC), também faz em seu site, só que para a localização de instituições 

internacionais. 

 

 
Quadro 3: Instituições brasileiras 

INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

AALEGREES - Associação Acadêmica de Ligas e Grupos de Estudo em 

Espiritualidade e Saúde 

AME BRASIL - Associação Médico Espírita do Brasil 

AME MG - Associação Médico Espírita de Minas Gerais 

AME RJ - Associação Médico Espírita Do Rio de Janeiro 

AME SP - Associação Médico Espírita de São Paulo 

GEMCA - Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular 

NASCE-UFMG - Núcleo Avançado de Saúde, Ciência e Espiritualidade 
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NECE – UFES – Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade 

NESME-UFF - Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia 

NUPES-UFJF - Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde 

Fonte: A autora 
 
 

4.2.2 Instituições internacionais 

 

O quadro 4 apresenta algumas instituições internacionais relevantes para a temática e 

que farão parte do produto a ser desenvolvido nesta pesquisa para consulta aos seus endereços 

eletrônicos para busca de informações sobre o trabalho desenvolvido por elas. A referência às 

instituições foi baseada em informações localizadas no site do GEMCA, NUPES e SAUESP. 

 

Quadro 4: Instituições internacionais 

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS 

American Psychological Association, Division 36: Society for the Psychology of Religion and 

Spirituality 

Canadian Association for Spirituality and Mental Health 

The George Washington Institute for Spirituality & Health - School of Medicine and Health 

Science 

Howard University Hospital - Program in Spirituality and Medicine 

Internationale Gesellschaft für Gesundheit und Spiritualität (Sociedade Internacional para a Saúde 

e Espiritualidade do Hospital da Universidade de Munique) 

Institute for Spirituality and Health (ISH) - The Texas Medical Center 

Research Institute for Spirituality and Health 

Royal College of Psychiatrists - Spirituality and Psychiatry Special Interest 

World Psychiatric Association (WPA) - Section on Religion, Spirituality and Psychiatry Dutch 

Foundation for Psychiatry and Religion 

Fonte: GEMCA, NUPES, SAUESP 

 
 

4.3 PROFISSIONAIS QUE ESTUDAM MEDICINA E ESPIRITUALIDADE 

 
 

4.3.1 Profissionais brasileiros 



78 

 

 

 

Os quadros 5 e 6 apresentam alguns profissionais brasileiros e estrangeiros, que se 

dedicam às pesquisas sobre Medicina e Espiritualidade e a biblioteca virtual direcionará para 

os currículos lattes de cada um deles ou para informações sobre eles nos sites das instituições 

com as quais possuem vinculação, a fim de que os usuários tenham acesso às informações da 

vida profissional e da produção intelectual de cada um deles. 

Entre os 19 profissionais brasileiros listados no quadro 5, há um somatório de 967 

artigos científicos publicados por eles nas bases de dados LILACS, MEDLINE, PUBMED e 

SCIENCE DIRECT. No entanto, poucos artigos versam sobre a temática proposta neste 

estudo, o que corrobora com a informação dos médicos entrevistados, Dr. Alexander Almeida 

e José Genilson Ribeiro sobre a dispersão de trabalhos científicos em gavetas, armários e 

dispositivos eletrônicos de cada pesquisador. Assim sendo, parece contraditória a informação 

do Dr. Alexander na sua entrevista sobre o Brasil ser o 5º no ranking em produção de artigos 

em medicina, psicologia e enfermagem com enfoque na espiritualidade, já que nas bases de 

dados da área das ciências médicas consta pouco volume de trabalhos produzidos por brasileiros 

dedicados a esse tipo de pesquisa. A maior concentração desses 19 profissionais encontra-se 

nas universidades públicas federais com 12 profissionais e a Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF) é a mais representativa com 6 profissionais envolvidos em pesquisas sobre 

espiritualidade no âmbito da medicina. As universidades estaduais concentram 4 profissionais 

entre os listados com mais representatividade para a Universidade de São Paulo (USP) com 2 

representantes. As demais instituições que não são instituições de ensino superior concentram 

3 profissionais, cada uma delas com 1 profissional como representante. 

Em pesquisa na base LILACS foram localizados 2 artigos com os descritores 

espiritualidade e medicina no campo assunto com cruzamento para país Brasil. Na base 

MEDLINE foram recuperados 11 trabalhos, na base PUBMED foram 5 trabalhos e na base 

SCIENCE DIRECT foram 487 trabalhos recuperados. O levantamento bibliográfico inicial 

nas mesmas bases de dados recuperou 17.634 trabalhos, mas ao restringir os mesmos 

descritores de assuntos com país de origem sendo o Brasil, foram recuperados apenas 505 

trabalhos, ou seja, menos de 3%. 
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Quadro 5: Profissionais brasileiros 
 

PROFISSIONAIS BRASILEIROS E SUA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 
Adair de Menezes Júnior (UFJF) 

LILACS – 02, MEDLINE -0, PUBMED – 0, SCIENCE DIRECT - 0 

Alessandra Ghinato Mainieri (UFJF) 

LILACS – 0, MEDLINE - 3, PUBMED – 3, SCIENCE DIRECT - 5 

Alessandra Lamas Granero Lucchetti (UFMG) 

LILACS – 12, MEDLINE - 12, PUBMED –64, SCIENCE DIRECT – 6 

Alexander Moreira de Almeida (UFJF) 

LILACS - 29, MEDLINE - 46, PUBMED - 64, SCIENCE DIRECT - 15 

Alexandre Zanini (UFJF) 

LILACS - 0, MEDLINE - 0, PUBMED - 0, SCIENCE DIRECT - 0 

Anna Alice Amorim Mendes 

LILACS – 01, MEDLINE – 01, PUBMED – 01, SCIENCE DIRECT - 0 

Álvaro Avezum81 (Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia) 

LILACS - 68 , MEDLINE - 18 , PUBMED - 26, SCIENCE DIRECT – 89 

Ana Lia Beatriz Aufranc (SBPA) 

LILACS – 4, MEDLINE – 0, PUBMED – 0, SCIENCE DIRECT - 0 

Ana Maria Galdini Raimundo Oda (UNICAMP) 

LILACS – 17, MEDLINE - 0 , PUBMED - 0, SCIENCE DIRECT - 0 

Ana Maria Gollner (UFJF) 

LILACS – 2, MEDLINE – 5, PUBMED – 6, SCIENCE SIRECT - 0 

Angélica Aparecida Silva de Almeida (UFJF) 

LILACS – 1, MEDLINE - 0, PUBMED – 0, SCIENCE DIRECT – 0 

Annatália Meneses de Amorim Gomes (UECE) 

LILACS - 20, MEDLINE – 0, PUBMED – 0, SCIENCE DIRECT - 0 

Antonio Carlos Duarte de Carvalho (USP) 

LILACS – 13, MEDLINE – 0, PUBMED – 1, SCIENCE DIRECT - 1 

Attilio Provedel (UFES) 

LILACS – 1, MEDLINE – 1, PUBMED – 1, SCIENCE DIRECT - 1 

Carmen Lúcia Alves Filzola (UFSCAR) 

LILACS – 1, MEDLINE – 0, PUBMED – 0, SCIENCE DIRECT – 0 

Edson Zangiacomi Martinez (USP) 

LILACS – 4, MEDLINE – 4, PUBMED – 6, SCIENCE DIRECT - 26 

Emilio Hideyuki Moriguchi (UFRGS) 

LILACS – 47, MEDLINE – 55, PUBMED – 66, SCIENCE DIRECT - 4 

Escolástica Rejane Ferreira Moura Ramalho (UFC) 

 
81Segundo o currículo lattes do Dr. Álvaro Avezum - http://lattes.cnpq.br/5000252539139347, ele foi 
considerado como um dos quatro cientistas brasileiros com produção acadêmica de maior impacto no mundo 
em um universo de 3.215 pesquisadores, de acordo com a Agência Reuters após apurar 156 artigos publicados 
pelo médico com mais de 16.000 citações - https://revistapesquisa.fapesp.br/cientistas-de-impacto/. 

http://lattes.cnpq.br/5000252539139347
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LILACS – 0, MEDLINE – 0, PUBMED – 0, SCIENCE DIRECT - 0 

Fernando Antonio Lucchese (Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre) 

LILACS – 42, MEDLINE – 83, PUBMED – 86, SCIENCE DIRECT - 3 

José Genilson Alves Ribeiro (UFF) 

LILACS – 2, MEDLINE – 0, PUBMED – 3, SCIENCE DIRECT - 1 

Wellington Bruno Santos (UFF) – 

LILACS – 04, MEDLINE – 08, PUBMED – 09, SCIENCE DIRECT - 0 

Fonte: SAUESP 
 

 

universidades federais 

universidades estaduais 

outras instituições 

 

A busca desses nomes revelou um total de 671 pesquisadores e 1 instituição. Com 

relação ao gênero dos pesquisadores, 232 são do sexo masculino e 439 são do sexo feminino, 

ou seja, 65% dos pesquisadores são mulheres e 35% são homens, denotando que as mulheres 

estão com bastante representatividade nas pesquisas sobre espiritualidade na prática médica. 

 
4.3.2. Profissionais estrangeiros 

 
 

Entre os pesquisadores estrangeiros, destaca-se o Dr. Ian Pretyman Stevenson, 

psiquiatra americano, vinculado à University of Virginia - School of Medicine - Division of 

Perceptual Studies, instituição na qual foi diretor no período de 1967 a 2002. Segundo o Dr. 

Alexander Almeida, em entrevista concedida em 04 de maio de 2021 (Apêndice A), o Dr. Ian 

Pretyman Stevenson, falecido em 2007, foi muito importante para o início e para o 

desenvolvimento de estudos robustos sobre a espiritualidade no âmbito da especialidade médica 

da psiquiatria. Além das suas próprias publicações, o médico é referência para estudos de outros 

pesquisadores. O médico escreveu livros e artigos científicos, entre eles: Twenty cases 

suggestive of reincarnation (1966 e 1974), Cases of the reincarnation type: ten cases in India 

(1975), Cases of the reincarnation type: ten cases in Sri Lanka (1978), Cases of the type: 

twelve cases in Thailand and Burma (1983), Unlearned language: new studies in Xenoglossy 

(1984), Reincarnation and Biology: a contribution to the etiology of birthmarks 
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and birth defects: birthmarks (1997), Reincarnation and Biology: a contribution to the etiology 

of birthmarks and birth defects: birth defects and other anomalies (1997), Where reincarnation 

and Biology intersect (1997), Children who remember previous lives: a quest of reincarnation. 

(2001), European cases of the reincarnation type (2003), The explanatory value of the idea 

of reincarnation (1977) no Journal of Nervous and Mental Disease, American children who 

claim to remember previous lives (1983) no Journal of Nervous and Mental Disease, The belief 

in reincarnation Among the Igbo of Nigeria (1985) no Journal of Asian and African Studies, 

Characteristics of cases of the reincarnation type among the Igbo of Nigeria (1986) no Journal 

of Asian and African Studies, Birthmarks and birth defects corresponding to wounds on 

deceased persons (1993) no Journal of Scientific Exploration, Do any near-death experiences 

provide evidence for the survival of human personality after death? relevant features and 

illustrative case reports (1998) no Journal of Scientific Exploration, Past lives of twins (1999) 

na Lancet, The phenomenon of claimed memories of previous lives: possible interpretations and 

importance (2000) no Medical Hypotheses, Ropelike birthmarks on children who claim to 

remember past lives (2001) no Psychological Report, Some bodily malformations attributed to 

previous lives (2005) no Journal of Scientific Exploration. O site da University of Virginia82 

disponibiliza a íntegra de 55 artigos do autor, publicados em periódicos da área médica. A base 

de dados PUBMED contém 17 artigos e a SCIENCE DIRECT 32 artigos do Dr.Ian Stevenson. 

Outro nome de destaque entre os médicos estrangeiros e, também citado pelo Dr. 

Alexander Almeida em sua entrevista é o Dr. Jim B. Tucker83, docente e diretor da Division of 

Perceptual Studies na University of Virginia com quem tem parceria científica sobre estudos da 

reencarnação. O site pessoal84 do Dr. Jim B. Tucker possui uma aba de media na qual apresenta 

vídeos de entrevistas, apresentações, documentários e relatos de casos sobre a reencarnação. A 

pesquisa com relatos de crianças sobre memórias de vidas passadas faz parte de uma coleção de 

2.500 casos estudados na Universidade da Virgínia há mais de cinco décadas pelo Dr. Ian 

Stevenson e seus colaboradores. O livro Life before life: children's memories of previous lives 

(2008), do Dr. Jim B. Tucker apresenta relatos de casos de vida após a morte. Return to life: 

extraordinary cases of children who remember past lives (2015) 

 

82 https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-publications/?wpv_view_count=1549- 
TCPID1563&wpv-category=0&2author-names%5B%5D=Stevenson%2C+Ian&date-of-publication%5B%5D= 
83 https://med.virginia.edu/perceptual-studies/dops-staff/jim-tuckers-bio/ 
84 https://www.jimbtucker.com/media.html 

https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/publications/academic-
http://www.jimbtucker.com/media.html
http://www.jimbtucker.com/media.html
http://www.jimbtucker.com/media.html
http://www.jimbtucker.com/media.html


82 

 

 

 

é mais um livro do autor e o lançamento é Before: children's memories of previous lives (2021). 

O site da University of Virginia53 disponibiliza a íntegra de 16 artigos do autor publicados 

em periódicos da área médica. A base da dados PUBMED possui 106 artigos e a SCIENCE 

DIRECT 19 artigos do Dr. Jim B. Tucker. O quadro 6 lista alguns pesquisadores sobre a 

temática e nota-se o predomínio de profissionais vinculados à University of Virginia e à 

University of Duke e o motivo dessa concentração, possivelmente seja o fato dessas duas 

universidades terem sido vanguardistas nos estudos sobre espiritualidade. O quadro 6 apresenta 

uma lista com alguns pesquisadores estrangeiros que estudam medicina e espiritualidade, assim 

como no quadro 5 para os pesquisadores brasileiros. No quadro 6 também houve pesquisa 

nominal nas mesmas bases de dados já consultadas para localizar trabalhos de pesquisadores 

brasileiros. A recuperação da informação, como já esperado, foi bem maior. Enquanto a busca 

nominal de pesquisadores brasileiros recuperou 505 trabalhos, a busca por nomes de 

pesquisadores estrangeiros recuperou 3.013 trabalhos nas bases de dados especializadas na área 

de saúde. 

 

Quadro 6: Profissionais estrangeiros 
 

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS*
 

Andrew J. Weaver (University of Texas) 
LILACS – 0, MEDLINE – 82, PUBMED – 98, SCIENCE DIRECT - 139 

Arndt Büssing (University of Witten / Herdecke) 
LILACS – 0, MEDLINE – 168, PUBMED – 128, SCIENCE DIRECT - 37 

Charles Bruce Greyson (University of Virginia) 
LILACS – 1, MEDLINE – 13, PUBMED – 3, SCIENCE DIRECT - 0 

Chester L. Tolson (University of Duke) 
LILACS – 0, MEDLINE – 0, PUBMED – 79, SCIENCE DIRECT - 0 

Christina Puchalski (George Washington University) 
LILACS – 0, MEDLINE – 30, PUBMED – 106, SCIENCE DIRECT – 33 

Dana E. King (University of Duke) 
LILACS – 0, MEDLINE – 149, PUBMED – 165, SCIENCE DIRECT - 56 

Edward F. Kelly (University of Virginia) 
LILACS – 0, MEDLINE – 40, PUBMED – 36, SCIENCE DIRECT - 10 

Harold G. Koenig (University of Duke) 
LILACS – 182, MEDLINE – 348, PUBMED – 498, SCIENCE DIRECT - 88 

Ian Pretyman Stevenson (University of Virginia - falecido em 2007) 
LILACS – 1, MEDLINE – 81, PUBMED – 17, SCIENCE DIRECT - 0 

Jennifer Kim Penberthy (University of Virginia) 

LILACS – 0, MEDLINE – 24, PUBMED – 32, SCIENCE DIRECT - 6 
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Jim B. Tucker (University of Virginia) 
LILACS – 0, MEDLINE – 103, PUBMED – 106, SIENCE DIRECT - 19 

Lori L. Derr (University of Virginia) 
LILACS – 0, MEDLINE – 2, PUBMED – 2, SCIENCE DIRECT - 1 

Maria Teresa de Mendonça Pinto do Amaral (Universidade Católica Portuguesa) 
LILACS – 1, MEDLINE – 0, PUBMED – 1, SCIENCE DIRECT – 1 

Marieta Pehlivanova (University of Virginia) 
LILACS – 0, MEDLINE – 13, PUBMED – 17, SCIENCE DIRECT - 8 

Michael E Mccullough (University of Miami) 
LILACS – 0, MEDLINE – 73, PUBMED – 83, SCIENCE DIRECT - 95 

Nancy L. Zingrone (Northcentral University) 
LILACS – 0, MEDLINE – 1, PUBMED – 2, SCIENCE DIRECT - 0 

Peter Verhagen (World Psychiatry Association) 
LILACS – 0, MEDLINE – 23, PUBMED – 91, SCIENCE DIRECT - 2 

Ross Dunseath (University of Virginia) 
LILACS – 0, MEDLINE - 1, PUBMED - 2, SCIENCE DIRECT - 0 

Verna Benner Carson (Towson University) 
LILACS – 0, MEDLINE – 42, PUBMED – 41, SCIENCE DIRECT - 3 

Fonte: A autora 

 
 

4.4 EVENTOS SOBRE MEDICINA E ESPIRITUALIDADE 

 
4.4.1 Eventos nacionais 

 
 

A biblioteca digital informará sobre eventos nacionais e internacionais já ocorridos e a 

agenda de futuros eventos para atualização e pesquisa por parte dos usuários e os quadros 7 e 

8 mostram alguns dos eventos sobre o tema. O site da SAUESP e do NUPES listam alguns 

eventos nacionais. 

Quadro 7: Eventos nacionais 
 

EVENTOS NACIONAIS 

Ciclo de Conferências Internacionais em Ciências e Espiritualidade da UFJF 

Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade 

Congresso Latino-Americano sobre Ciência e Religião 

Encontro Global sobre Espiritualidade e Saúde Mental 

Seminário de Saúde Mental e Espiritualidade 

Simpósio Internacional Mente-Cérebro 

Fonte: A autora 
85 https://med.virginia.edu/perceptual-studies/who-we-are/, https://med.virginia.edu/perceptual 
-studies/participate/ 
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4.4.2 Eventos internacionais 

 
 

Sobre os eventos internacionais foi realizada uma busca no Google com as palavras 

Spirituality e Congress e assim foram recuperados os títulos de alguns eventos. 

 
 

 

EVENTOS INTERNACIONAIS 

Annual Caring for the Human Spirit 

Biennial South African Conference on Spirituality and Healthcare 

British Congress on Medicine and Spirituality 

(Con)spirituality, Science and COVID-19 Colloquium 

Conference on Religion & Spirituality in Society 

European Conference on Religion, Spirituality and Health 

Global Meeting on Spirituality and Mental Health 

International Association for Children's Spirituality Conference 

International Conference on Spirituality and Psychology 

International Congress in Spirituality and Psychiatry 

Schweizerischen Tagung für Spiritual Care im Gesundheitswesen (Conferência Suíça para o 

Cuidado Espiritual em Saúde) 

Science and Spirituality Symposium 

Science and Spirituality Worldwide Conference 

Spirituality and Culture 

Spirituality and Health: Epistemologies of Healing and the Ethnographic Encounter. 

Spirituality and Religion in Healthcare 

Spirituality and Social Work 

Spirituality, Theology and Health Seminars 

Studies in Spirituality Conference 

Fonte: A autora 

 
 

4.5 BIBLIOTECAS VIRTUAIS 

 
 

Por último, o quadro 9 lista bibliotecas temáticas brasileiras sobre Medicina e 

Espiritualidade, que terão seu direcionamento na Biblioteca Digital Antonio Pedro, 

Quadro 8: Eventos internacionais 
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Quadro 9: Bibliotecas virtuais 

Fonte: A autora 

 

possibilitando aos usuários a navegação para localizar os conteúdos publicados ou divulgados 

por elas. Durante a pesquisa foi feita a busca de outras bibliotecas virtuais sobre o tema, além 

de bibliotecas digitais e repositórios temáticos e todas as tentativas foram sem sucesso. A busca 

recuperou apenas a Biblioteca Virtual de Espiritualidade e Saúde (BVES) e a SAUESP da 

UFES. 

 
 

BIBLIOTECAS VIRTUAIS 

 

Biblioteca Virtual de Espiritualidade 

(http://204.93.178.6/biblioteca-virtual/) 

 
e 

 
Saúde 

 
(BVES) 

 
– 

 
(NUPES/UFJF) 

 
SAUESP-NECE-UFES 

(http://www.sauesp.org.br/) 

http://204.93.178.6/biblioteca-virtual/)
http://www.sauesp.org.br/)
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5 APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 
 

O produto tem aplicação para busca e recuperação de informação científica em fontes 

com credibilidade, na área das Ciências Médicas. Ao utilizarem os conteúdos da Biblioteca 

Digital Antônio Pedro, os usuários terão acesso à literatura médica para aprofundamento de 

pesquisas que estejam desenvolvendo e, também para auxiliar na definição de diagnósticos e 

adoção de terapêuticas. A biblioteca digital disseminará também informações sobre eventos 

nacionais e internacionais sobre o tema, instituições nacionais e internacionais, além de 

profissionais renomados brasileiros e estrangeiros que pesquisam a espiritualidade na medicina. 

À biblioteca da Faculdade de Medicina da UFF caberá organizar e disseminar os 

conteúdos, mantendo a atualização das informações, conforme novas publicações dos 

profissionais e instituições e a proposta de modelo de produto intitulado “Biblioteca Digital 

Antônio Pedro” é apresentada nas figuras 8 a 15: 

 
Figura 8 - Tela inicial do protótipo do site da Biblioteca Digital Antônio Pedro 

 

Fonte: A autora 

 

A figura 8 apresenta a tela inicial da proposta de biblioteca digital sobre Medicina e 
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Espiritualidade, informando contatos com a BFM, caso os usuários da biblioteca digital tenham 

necessidade de contactar a equipe de bibliotecárias da BFM com relação aos conteúdos 

disseminados no ambiente digital. A tela também apresenta os botões para acesso às 

informações institucionais, dados quantitativos de acessos e de acervo disponibilizado neste 

ambiente, discriminando cada tipo documental. Há o botão para o acesso aos Conteúdos, 

discriminando cada tipo de informação disponibilizada. A tela apresenta o botão do link que 

direciona para o Repositório Institucional da UFF (RIUFF), pois os conteúdos de instituições 

externas serão acessados via biblioteca digital, enquanto para os trabalhos publicados por 

pesquisadores da UFF, o acesso será via RIUFF. Por último a tela apresenta um botão para 

acesso ao catálogo online Pergamum UFF86 para disseminação do acervo da BFM como um 

todo, independente de vinculação com o tema da biblioteca digital. 

 
Figura 9 - Tela de informação institucional 

 

Fonte: A autora 

 

 

A figura 9 apresenta informações institucionais sobre a subordinação da BFM, a 

missão da Biblioteca Digital Antônio Pedro e os nomes das bibliotecárias que compõem a 

 

86 https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php 
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equipe e que são responsáveis pela alimentação dos conteúdos. 

 
 

Figura 10 – Tela Nossos Números 
 

Fonte: A autora 

 
 

A figura 10 apresenta uma exemplificação dos conteúdos apresentados na biblioteca 

digital, identificando cada tipo documental, os acessos, os downloads e seus respectivos 

quantitativos (exemplos aleatórios de quantitativos). 

 
Figura 11 - Tela dos conteúdos disponibilizados 

 

Fonte: A autora 

 

A figura 11 apresenta os conteúdos disponibilizados na biblioteca digital, discriminando 

cada tipo documental e informando algumas universidades brasileiras e 
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internacionais, outras instituições e profissionais da área no contexto do tema Medicina e 

espiritualidade. 

 
Figura 12 - Tela das formas de busca 

 

Fonte: A autora 

 
 

A figura 12 apresenta as maneiras que o usuário pode proceder a sua busca na 

biblioteca digital para recuperar a informação desejada. 

 
Figura 13 – Tela para apresentação de outras bibliotecas digitais sobre o tema 

 

Fonte: A autora 

A figura 13 apresenta links para pesquisa em bibliotecas virtuais sobre tema Medicina 

e espiritualidade. 
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Figura 14 - Tela de apresentação do link do RIUFF 

 

Fonte: A autora 

 

 

A figura 14 apresenta o link do Repositório Institucional da UFF (RIUFF) para acessar 

os trabalhos publicados, exclusivamente por autores com algum tipo de vínculo com a UFF 

(servidores, aluno, ex-alunos). 

Figura 15 – Tela de apresentação para o link do Catálogo Pergamum UFF 

 

 
Fonte: A autora 
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A Figura 15 apresenta o link do catálogo Pergamum da UFF para dar visibilidade e 

acesso fácil e rápido ao acervo da BFM, independentemente do tema abordado no produto 

Biblioteca Digital Antônio Pedro. 

Para o povoamento da Biblioteca Digital, as possibilidades são a busca no Zotero87, 

que detecta automaticamente os metadados dos diversos materiais. O Zotero disponibiliza o 

recurso denominado “Translators”, importando metadados em mais de 300 idiomas, 

possibilitando a importação do texto completo em arquivos de acesso aberto no formato PDF, 

buscados em várias bases de dados. 

Outra opção é pelo envio espontâneo dos autores para a BFM providenciar a inclusão 

na biblioteca digital após trabalho de sensibilização dos autores para esvaziarem suas gavetas, 

estantes e arquivos e cederem sua produção intelectual à Biblioteca Digital Antônio Pedro e 

de autores externos à UFF, mediante autorização prévia concedida por eles para evitar 

problemas com direitos autorais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

87 https://portal.ifi.unicamp.br/images/files/biblioteca/tutoriais/Guia_Zotero_Fevereiro_2015_ IFGW- 
04-03-15.pdf 
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6 ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

NO YOUTUBE 

 
O tipo de entrevista escolhido foi a História oral temática, que é centrada no problema 

investigado. Para confrontar opiniões dos entrevistados, o cenário ideal seria uma maior 

diversidade de entrevistados, mas apenas pesquisadores de duas instituições se dispuseram a 

participar. As entrevistas tiveram o objetivo de conhecer melhor os grupos com um olhar mais 

atento à atuação na produção intelectual bibliográfica, nos eventos científicos, na mídia e nas 

redes sociais, além do papel preponderante frente às modificações na educação médica e nos 

benefícios aos pacientes atendidos por esses médicos e demais profissionais de saúde 

inovadores. 

Quanto à documentação pertinente para realizar as entrevistas, houve a confecção da 

carta de cessão de direitos sobre depoimento oral e que chegou a ser enviada ao e-mail de um 

dos entrevistados, mas devido a problemas de conexão da internet, a entrevista acabou sendo 

realizada por intermédio de uma simples ligação telefônica não gravada e em meio aos ruídos 

de trânsito intenso constantes na residência da pesquisadora. Com o segundo entrevistado não 

foi possível o contato mais formal por e-mail, solicitando a colaboração. O contato só foi 

possível por intermédio de uma terceira pessoa que conseguiu o número de celular do médico 

a ser entrevistado e que se dispôs a conceder a entrevista via telefone no intervalo de almoço 

entre as reuniões que já tinha agendado para aquele mesmo dia e assim houve a concordância 

entre entrevistado e entrevistadora. 

Apesar de fundamental para o processamento da entrevista, a metodologia ficou 

prejudicada, mas os dois entrevistados se mostraram corteses e interessados no projeto e 

foram bastante colaborativos. Após a realização das entrevistas via telefone, cumprindo o 

roteiro de perguntas pré-determinado, houve a transcrição das entrevistas, conforme descrito 

nos apêndices A e B. 

Com relação à disseminação da informação sobre Medicina e Espiritualidade, o canal 

mais utilizado pelos dois pesquisadores escolhidos foi Youtube. Ambos os médicos realizam 

programação periódica em seus canais na internet com ou sem convidados para divulgação de 

temas diversos no âmbito da espiritualidade na medicina. 

O Dr. Alexander Moreira Almeida é o pesquisador que está à frente do NUPES/UFJF 
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e o canal TV NUPES tem 15,7 mil inscritos, está no ar desde 2014, tem 309 vídeos disponíveis 

e até o dia 22 de outubro de 2021 apresentava 869.855 visualizações. 

O NESME/UFF não tinha um canal com seu nome. O canal era no nome pessoal do Dr. 

Genilson Ribeiro até novembro de 2021. Não havia sequer a apresentação do logotipo do grupo 

no canal e em vez disso, o canal apresentava uma foto do médico com a sua esposa. O canal do 

NUPES/UFJF apresenta a logo do grupo. O canal tem 2,03 mil inscritos, está no ar desde 2011, 

disponibiliza 73 vídeos e até 22 de outubro foi visualizado 42.517 vezes. 

A diferença de conteúdos e de organização entre os grupos é bastante clara. Os dois 

médicos são espíritas, mas o Dr. Alexander Moreira Almeida tem uma postura visivelmente 

mais imparcial, colocando as questões com uma postura científica, enquanto no grupo liderado 

pela Dr. Genilson Ribeiro, ao iniciar e terminar cada palestra, há a realização de uma prece 

espírita, denotando a tendência mais religiosa para o grupo. 

Outro exemplo é a entrevista com a Professora Norma Alves de Oliveira, que trabalha 

com regressão de memória. A entrevista perpassa quase integralmente pela espiritualidade sob 

a ótica da reencarnação. Não se vê na entrevista o discurso voltado para a ciência médica e 

sim para a religiosidade. O Dr. Genilson Ribeiro foca as falas no canal NESME na influência 

das mágoas, do estresse e da falta de perdão como fator de risco para o adoecimento. 

O Dr. Alexander Moreira Almeida também menciona essas questões nos vídeos 

divulgados por ele e seus convidados no canal NUPES TV, mas é mais sutil no que tange à 

religiosidade. O enfoque no NUPES TV é mais centrado na espiritualidade como ciência e 

não na religiosidade. 

Evandro Tinoco Mesquita, cardiologista da UFF foi entrevistado pelo Dr. Genilson 

Ribeiro e em sua palestra falou da aceleração do tempo histórico, onde o novo mundo começou 

com a construção de uma nova medicina com a sociedade em rede e a construção de uma nova 

saúde e de um novo modelo de cuidado. O tempo presente hoje é muito forte, devido às 

incertezas com o futuro. Os sistemas de saúde desejáveis são os de alto impacto e resolução 

social, integrando serviços sociais e a cadeia comunitária à saúde. Ferramentas de bem estar 

social e mental devem ser conectadas em prol do paciente e isso já tem que ser passado aos 

alunos de medicina e transformar os alunos em futuros líderes, interligando a comunidade aos 

profissionais de saúde para a construção de um sistema de saúde nos moldes do sistema inglês 

que contempla uma parte pública e uma parte privada totalmente centrada no paciente e 

totalmente digital em todas as áreas. As intervenções sobre espiritualidade e 
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religiosidade devem passar pelo crivo da medicina baseada em evidências com o olhar voltado 

para o paciente, desde a prevenção à avaliação. O Dr. Evandro Mesquita concluiu a sua 

entrevista ao Dr. Genilson Ribeiro, informando que as instituições que contemplam a 

espiritualidade na prática clínica devem ser apropriadas pelos sistemas de saúde, gerando 

valor para o paciente e sendo essas contempladas como instituições de excelência clínica. 

Com relação às entrevistas realizadas para este estudo, enquanto na UFF a disciplina 

sobre espiritualidade é ministrada na graduação de Medicina, na UFJF a disciplina faz parte 

do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Saúde na linha de Espiritualidade e Saúde, 

porém a UFF não vislumbra a inclusão de nenhuma disciplina com esse teor nos seus programas 

de pós-graduação Stricto sensu ou Lato sensu sob a alegação de que ainda se faz necessário 

mais amadurecimento para essa tomada de decisão. A disciplina na UFJF tem seu foco na 

abordagem psiquiátrica. 

Durante a entrevista, o Dr. Alexander Almeida relatou o progresso na inserção do estudo 

da espiritualidade na área médica, revelando uma proposta de revisão internacional da literatura 

sobre o tema para aplicação na residência em psiquiatria e também proposta de modificações 

curriculares para a graduação em Medicina, ou seja, um novo enfoque à educação médica, para 

que a formação dos médicos apresente melhorias que sejam absorvidas no cuidado ao paciente. 

As pesquisas elaboradas pelos mestrandos e doutorandos vinculados ao NUPES versam 

sobre temas mais aprofundados da espiritualidade, tais como telepatia, clarividência, 

psicocinese, mediunidade, experiências de quase morte e poltergeist, principalmente com base 

na ora de Jung. As pesquisas realizadas com esse grau de aprofundamento, propiciam que a 

relação médico-paciente também se estabeleça de forma mais profunda. As evidências 

científicas advindas dessas pesquisas colaboram para uma prática médica com mais a oferecer, 

além do acolhimento proposto com a inserção das disciplinas com a temática espiritualidade nas 

matrizes curriculares dos cursos de medicina. Esses estudos profundos vislumbram a mente 

humana, os seus transtornos e podem ajudar a desvendar patologias, proporcionando aos 

médicos novas maneiras para lidar com os processos de adoecimento e seus cuidados paliativos 

e possibilidades de cura. 

Inegável o papel da Universidade da Virgínia e da Universidade de Duke como 

influenciadoras na disseminação do estudo da espiritualidade no meio acadêmico com foco na 

aplicação na prática médica. Os estudos da Universidade da Virgínia são os mais robustos, 
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tendo em vista mais de cinco décadas de dedicação ao tema e o Dr. Alexander Almeida afirma 

que a falta de importância atribuída à religiosidade é algo que se distanciou da sociedade há 

cerca de 30 anos e estudos recentes constatam o inverso. 

O NUPES desenvolveu estudos sobre Allan Kardec88, o responsável por codificar a 

doutrina espírita. e depois elaborou um site com acesso a documentos originais. No entanto, 

fatores como a falta de investimento financeiro e carência de mão de obra, fizeram com que o 

projeto estagnasse, o que é lamentável, já que seria uma importante fonte de consulta histórica 

e de aprofundamento na espiritualidade, especificamente sobre o espiritismo. 

A questão punitiva na relação do homem com o divino foi uma das questões abordadas 

na entrevista ao Dr. Alexander Almeida, tendo em vista que para Laplantine (1991), a doença 

na visão do Cristianismo, era uma forma de provação e de expiação dos pecados dos seres 

humanos com a anuência divina. A opinião do médico é que a maneira como o paciente se sente 

capaz em lidar com a espiritualidade é que determinará os benefícios ou malefícios na 

terapêutica. Portanto, a crença na punição, provação ou expiação prejudica o tratamento ao qual 

o paciente está sendo submetido e, também a saúde mental. 

Com relação à abordagem, tanto os pacientes agnósticos quanto os religiosos ou 

espiritualizados são abordados da mesma maneira na UFJF e na UFF, sem tentativas de 

convencimento. O foco das disciplinas em ambas instituições de ensino superior é que a 

espiritualidade seja um suporte para o tratamento da doença, apesar das dificuldades com o 

treinamento dos profissionais de saúde. Mesmo os profissionais que se submetem à capacitação, 

nem sempre se sentem aptos para o trabalho com esse enfoque espiritualizado e, assim sendo, 

há ainda poucos médicos capacitados. 

O Dr. Alexander Almeida informou que o Brasil ocupa posição de destaque com o 5º 

lugar na publicação de artigos nas áreas de saúde sob o prisma da espiritualidade, mas os dados 

recuperados nas bases de dados especializadas em Ciências da Saúde, no site do NUPES, 

da SAUESP e da BVES, não denotam essa relevância atribuída à produção bibliográfica no 

país. 

Após as entrevistas, visitas ao site do NUPES e aos canais da internet do NUPES e 

NESME há indícios de uma organização e engajamento muito maior no âmbito da UFJF, 

enquanto na UFF percebe-se o esforço, mas ainda buscando robustez nesse processo de 

 
 

88 https://www.ebiografia.com/allan_kardec/ 

http://www.ebiografia.com/allan_kardec/
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mudança na educação médica e na prática da Medicina, de forma que o conhecimento científico 

e espiritual, sejam aliados na busca pela cura em todos os níveis. 

Em suma, os trabalhos dos grupos NUPES/UFJF e NESME/UFF são instigantes e 

importantes para um novo cenário dos estudos epidemiológicos e da prática clínica, mas a 

organização dos conteúdos bibliográficos e audiovisuais são primordiais para dar visibilidade 

 e disseminação desse conhecimento para a medicina. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A dimensão espiritual é um componente com relevância na promoção do cuidado à 

saúde, propiciando mais bem-estar com o alívio da dor e com a geração da esperança na 

recuperação. O estudo proposto apresentou a espiritualidade como uma dimensão de 

importância para a vida e é muito pertinente que o mundo da ciência se aprofunde cada vez 

mais no assunto somando esforços para que a espiritualidade tenha cada vez mais espaço para 

a integração na prática clínica. 

A humanização do cuidado acolhe os pacientes e suas famílias para o processo doloroso 

de enfrentamento das doenças e, também da finitude da vida e para que essa relação ocorra, há 

a necessidade de capacitação dos profissionais da área de saúde. 

Aos discentes caberá perceber a relevância da espiritualidade no acompanhamento do 

paciente como instrumento de humanização da relação médico-paciente, além de aproximarem-

se dos pesquisadores do tema para aprofundamento científico, colaborando assim para o melhor 

entendimento do processo do adoecimento humano com o direcionamento para a prática clínica 

na busca da cura ou do cuidado paliativo. 

Devido à relevância para a prática clínica, os médicos e outros profissionais da saúde, 

necessitam estar abertos ao estudo e ao uso da espiritualidade como aliada ao cuidado e 

humanização da saúde, estabelecendo vínculos médico-paciente/médico-família, evidenciando 

a interseção entre espiritualidade e medicina com a centralização na pessoa, além de 

quantificando e disseminando a eficácia da espiritualidade no âmbito científico para efetivar o 

seu registro e sua comprovação. 

O modelo excessivamente tecnicista mina a relação médico-paciente e, os profissionais 

que exercem um papel de extremo individualismo e ceticismo se afastam cada vez mais do 

enfoque humanístico apropriado à conduta médica. No entanto, a pandemia avassaladora da 

Covid-19 é um marco para a Medicina, não só pela celeridade imposta ao meio científico para 

descobrir e aprofundar informações sobre o coronavírus, sobre a doença que ele dissemina, ou 

seja, a Covid-19, o desenvolvimento, aprimoramento de vacinas e outras possíveis 

terapêuticas. 

O distanciamento do profissional, que se colocava como supremacista do saber médico, 

deu lugar ao ser munido de espiritualidade e de humanidade e esta é uma lição positiva da 

pandemia e que não deve se perder no tempo para a conduta médica, pois a 
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pandemia não será a última da humanidade, estará propagada nas publicações de artigos e livros 

de Medicina e também nos registros de fontes históricas. 

O abalo emocional, a constatação da eficiência da espiritualidade como um recurso 

científico na terapia e a reforma íntima, de quem se importa com a cura do paciente, tanto 

quanto com o acolhimento do ser humano a ser cuidado e de sua família, apresentam 

oportunidade ímpar para mitigar o rastro de destruição da pandemia e que pode ser introduzido 

na medicina integrativa no tratamento de outras doenças. O ensino da espiritualidade voltado 

para a Medicina e outras áreas das Ciências da Saúde, colabora com a Educação Médica com 

este novo enfoque e se legitima na formação desses profissionais. 

O papel da aproximação entre a Medicina e a Espiritualidade vem sendo cumprido por 

pesquisadores dedicados aos estudos, que envolvem as duas temáticas as entrelaçando na busca 

de melhorias no cuidado ao paciente, na humanização da medicina e nas descobertas científicas 

de cunho espiritual para conceder maior entendimento sobre questões ainda controversas, mas 

muito instigantes para a Medicina, como as experiências de quase morte e também as questões 

sobre vidas passadas, a reencarnação e sobre como tais elucidações tratadas sob o prisma da 

medicina baseada em evidências pode colaborar para o bem estar da humanidade. 

Os cidadãos possuem direito de acesso à informação, garantido pela Constituição 

Federal de 1988, conforme o seu art. 5º, XXXIII; art. 23, III; art. 216, IV e V, além da lei de 

acesso à informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), que dispõe sobre a regulação 

do acesso à informação e a Biblioteca Digital Antonio Pedro é uma ferramenta, que concede a 

quem faz uso dos seus recursos, a oportunidade desse exercício de cidadania. 

O estudo e a possibilidade de implantação da Biblioteca Digital Antonio Pedro é uma 

oportunidade de que em um espaço digital haja a guarda, a organização, o compartilhamento e 

a disseminação de informação diversificada sobre a espiritualidade na prática médica em um 

ambiente, que possibilitará o acesso à informação com a credibilidade de instituições 

renomadas e pesquisadores de uma área muito específica, que contará com o suporte de 

profissionais bibliotecários para a gestão da biblioteca digital. 

Os profissionais bibliotecários necessitarão colocar em prática as suas competências e 

até ampliá-las, trabalhando com a diversidade de suportes de registro da informação (texto, 

imagem, som, dados numéricos), colocando a comutação bibliográfica em um lugar de 

relevância no contexto da recuperação da informação com eficiência e com o intuito de 
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melhor servir na busca pela excelência na qualidade em serviços. O cumprimento do objetivo 

dependerá da aceitação da Universidade Federal Fluminense em implantar o projeto proposto 

como produto neste estudo. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA DIA 4 MAIO 2021 

DR ALEXANDER MOREIRA-ALMEIDA - psiquiatra, professor da UFJF. 

Fundador e diretor do NUPES (NÚCLEO DE PESQUISA EM ESPIRITUALIDADE E 

SAÚDE DA UFJF 

 

O NUPES faz parte do Programa de Pós-Graduação em Saúde da UFJF e foi criado em 2007. 

Ambos iniciaram concomitantemente? 

 

O Programa de Pós-graduação em Saúde da UFJF da Faculdade de Medicina, foi criado em 2005 com 

conceito 4 e a partir de 2010, obteve conceito 5 da CAPES. Já o NUPES iniciou atividades no ano de 

2007. Entre as 11 linhas de pesquisa do programa há a linha de Espiritualidade e Saúde com o objetivo 

de compreender os aspectos da espiritualidade nas condições de saúde com a realização de estudos 

clínicos e epidemiológicos. O currículo é composto por seis aulas de 2h e aborda principalmente como 

os psiquiatras devem perguntar sobre a espiritualidade dos pacientes e como a mesma pode ser 

integrada de modo ético e baseado em evidências no tratamento. 

 

O programa é Lato Sensu ou Stricto Sensu? 

 

O programa é Stricto Sensu que conta com um corpo docente de 33 professores das áreas de Medicina 

em diversas especialidades e da área de Ciências Biológicas 

 

A graduação de Medicina também aborda o estudo da espiritualidade em alguma disciplina? 

Não, apenas no mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

O currículo de Medicina sob o prisma do estudo da Espiritualidade tem avançado? 

 

Sim, tem avançado e inclusive, o orientando Fabrício Henrique Alves de Oliveira e Oliveira, em sua 

dissertação propôs uma revisão internacional da literatura do ensino da religiosidade e da espiritualidade 

na residência de psiquiatria, além da mudança do currículo de Medicina para melhorar a formação dos 

profissionais. O estudo contou também com a coorientação do professor John R. Peteet, da Harvard 

Medical School em uma parceria com o NUPES para revisar estudos publicados em âmbito 

internacional sobre ensino de religiosidade e espiritualidade na psiquiatria, e para propor um currículo 

básico para as residências de psiquiatria no Brasil e no exterior. A próxima etapa agora está sendo a 

implementação e teste em diversas residências de psiquiatria pelo Brasil. Posteriormente, pretende-se 

expandir para implementação e teste em diversas partes do mundo para que se torne uma referência 

internacional na área. O psicólogo Pedro Resende apresentou sua tese de doutorado pelo NUPES/UFJF, 

na qual investiga fenômenos espirituais e parapsicológicos na vida e carreira de Jung e para tal estudo 

analisou as Obras Completas de Jung em seus 20 volumes, suas cartas e biografias, tendo em vista a 

presença de eventos de telepatia, clarividência, psicocinese, mediunidade, experiências de quase morte 

e até fenômenos de poltergeist em sua obra. Orientação de tese de Pedrita Vargas, doutoranda do 

NUPES/UFJF sobre a religiosidade apresenta uma amostra de 4000 psicólogos, 
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onde o resultado foi surpreendente, pois os psicólogos eram religiosos; a maioria dos psicólogos não 

acreditam que a espiritualidade impacta na saúde mental do paciente, apesar da recomendação da 

Associação Mundial de Psiquiatria para que a espiritualidade dos pacientes seja levada em consideração.

 Também há a publicação do livro Signs of reincarnation: exploring 

beliefs, cases, and theory, de autoria de James G. Matlock, publicado em 2019. 

 

Qual o principal motivo que tem levado as universidades a adotarem a disciplina que integra 

espiritualidade e medicina em suas matrizes curriculares da graduação? 

 

A Universidade da Virginia é o principal grupo no mundo sobre pesquisas sugestivas de reencarnação 

por pesquisadores norte-americanos e europeus na Ásia e na Oriente médio há mais de 50 anos e iniciou 

com o Professor Ian Stevenson, mas as pesquisas são muito limitadas, pois poucas são acadêmicas e não 

havia pesquisas na América Latina e no Brasil. O Dr. Stevenson é um médico renomado e tem muita 

importância no cenário da espiritualidade na prática médica e apesar de já ter falecido há alguns anos 

deixou sua bibliografia e outros autores também se dedicam a pesquisar a partir dos estudos realizados 

por ele. A disciplina é uma maneira de estabelecer e fortalecer vínculo, conexão e valorização na relação 

médico paciente, sabendo-se que 84% da população mundial tem uma filiação com uma religião 

específica e entre os demais 16% há boa parte com alguma relação com a espiritualidade. Além disso, 

entre 20 a 30 anos atrás havia visão de que a religiosidade estaria desaparecendo e que não era mais 

importante para a humanidade pela tese da secularização ou que teria ainda efeito negativo sobre a 

saúde mental, mas muitas pesquisas foram realizadas e fizeram essas teses caírem por terra 

 

Quanto à História das pesquisas científicas sobre espiritualidade foram concluídas as pesquisas 

sobre os estudos de Alan Kardec no século XIX? Pesquisadores de outras épocas tiveram seus 

estudos investigados pelo NUPES? 

 

Sim, o NUPES desenvolveu o Projeto Allan Kardec - https://projetokardec.ufjf.br/ e a partir dele criou 

um site para conceder acesso a um acervo de manuscritos e documentos originais que não tinham sido 

divulgados, pertencentes ao Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação Espírita André Luiz, 

mas a carência de fontes primárias limitou as investigações. O objetivo da pesquisa acadêmica foi 

entender a produção bibliográfica do autor, além do contexto histórico e social da época em que foram 

publicados em uma pesquisa histórica e epistemológica sobre investigação científica em espiritualidade 

no século XIX. Houve também a realização de um estudo usando 13 cartas psicografadas por Chico 

Xavier, publicadas e não publicadas. 

 

Na concepção popular, as doenças eram enviadas por Deus para punir a população pecadora, 

depois se iniciou a teoria miasmática, a concepção higienista. Os elementos na história das doenças 

se repetem de tempos em tempos com relação às questões higienistas, do negacionismo, da omissão 

de dados. Pergunto se perante a integração da espiritualidade com a medicina ainda há pacientes 

que repetem o discurso com o elemento da punição divina para a instalação da doença? 

 

A forma como o paciente lida com a espiritualidade determina as consequências maléficas ou benéficas 

no tratamento de doenças. Enveredar para o contexto da punição divina é prejudicial ao tratamento e 

ainda pode levar a quadros de depressão 
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Como é a abordagem de pacientes agnósticos e a abordagem de acordo com a religião de cada 

paciente? 

 

Tudo pautado na espiritualidade de uma forma geral para dar suporte ao tratamento e não como forma 

de convencimento para seguir uma ou outra religião e com o devido treinamento dos profissionais que 

abordarão os pacientes, independente da crença 

 

Como o profissional de saúde lida com as diferentes crenças religiosas na abordagem do paciente, 

levando em consideração a sua própria crença religiosa quando esta é diferente da crença do 

paciente? 

 

Os profissionais não falam sobre religião com os pacientes e sim sobre espiritualidade 

 

O desafio da aplicação da espiritualidade na prática clínica, com base em evidências ainda é um 

entrave devido ao não treinamento dos profissionais de saúde? 

 

Entrave não, mas ainda há poucos profissionais da saúde com esse tipo de treinamento, mas a 

Associação Brasileira de Psiquiatria há vários anos se posiciona, estimula o assunto e promove cursos 

e eventos sobre como abordar a espiritualidade na prática médica 

 
A Parceria com a Universidade da Virginia (de mais de 10 anos) com o professor Jim B. Tucker 

sobre pesquisas de reencarnação ainda permanece para sanar um pouco a falta de pesquisas 

acadêmicas sobre o assunto? Ou esse quadro de falta de pesquisas acadêmicas já melhorou? 

 

O Brasil está em 13º lugar no ranking internacional de produção de ciência e em 5º lugar na publicação 

de artigos em medicina, psicologia e enfermagem com a temática espiritualidade. 

 
 

A pesquisa através do preenchimento do questionário no NUPES já foi concluída e teve os seus 

resultados publicados em alguma bibliografia da área médica ou foi divulgado em meios de 

comunicação oral? 

 

A pesquisa terminou, mas ainda está em fase de análise dos dados 

 

No site do NUPES há uma lista com menos de 100 Publicações a partir de 2008 e informa que as 

demais publicações se tem acesso pelo Curriculum Lattes dos pesquisadores. A Biblioteca Virtual 

de Espiritualidade e Saúde – BVES reúne menos de 150 publicações. São apenas de pesquisadores 

do NUPES ou de outras instituições brasileiras e internacionais que divulgam seus trabalhos nesta 

biblioteca digital? 

 

São em sua maioria pesquisadores do NUPES, mas também contempla alguns poucos trabalhos de 

pesquisadores internacionais 

 

Há alguma biblioteca digital no Brasil que reúna um grande volume de publicações em um único 

local? 

 

A Biblioteca Virtual de Espiritualidade e Saúde – BVES tem esse propósito, mas está paralisada 

devido à falta de recursos financeiros e de recursos humanos 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA 05/05/21 

DR JOSÉ GENILSON ALVES RIBEIRO - urologista, professor da UFF. 

fundador e diretor do NESME (NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAUDE, MEDICINA E 

ESPIRITUALIDADE) 

 

A disciplina Medicina e espiritualidade como é ofertada na UFF? 

 

Disciplina optativa oferecida do 1º ao último período do curso de Graduação em Medicina, desde 

2017. São 30 vagas por semestre, sendo que nos semestres 2020.2 e 2021.1 foram preenchidas 16 e 20 

vagas, respectivamente. Há a parte teórica da disciplina em sala de aula e a participação nas lives do 

grupo NESME no Youtube. 

 

A UFF tem intenção de expandir a disciplina para os programas de pós graduação? 

No momento ainda não, pois necessita de um pouco mais de amadurecimento da ideia 

Qual o principal motivo que tem levado as universidades a adotarem a disciplina que integra 

espiritualidade e medicina em suas matrizes curriculares da graduação? 

 

Aprofundar a relação médico paciente com as intervenções mente e corpo que criam mecanismos 

interiores no enfrentamento do estresse e estão ganhando apoio empírico e reconhecimento dos 

profissionais de saúde e produzem benefícios para a promoção da saúde com mente sadia para promover 

o corpo sadio, por intermédio da salutogênese e dos valores espirituais, reduzindo estresse, ansiedade e 

auxiliando no enfretamento de doenças crônicas,   regeneração cortical, atividade cerebral e benefícios 

de quem pratica meditação de longo prazo. Esclarece que tudo isso pode ser visualizado nas imagens 

das ressonâncias magnéticas. A meditação é uma das atividades mente/corpo que mais auxiliam 

hipertensão arterial, arritmias, ansiedade, insônia, dores crônicas, terapia para aids e para o câncer. O 

equilíbrio é responsabilidade de cada ser humano. Com a salutogênse, o indivíduo tendo mente e alma 

sadia, ele transmite esse equilíbrio para o corpo físico e evita doenças, pois a psicoimunobiologia 

influencia na imunidade e assim o conhecimento científico e espiritual promovem a cura em todos os 

níveis. Conclui falando da relação fluídica entre médico e paciente, pois é necessário o toque no paciente 

para estabelecer nesse ritual, o laço afetivo, selando amor e fraternidade. 

Como é a abordagem de pacientes de acordo com a religião de cada paciente e de cada 

profissional? 

 

Baseada em evidências científicas e com treinamento dos profissionais para poderem lidar corretamente 

com a abordagem focada na espiritualidade. Cabe ressaltar que nem todos os profissionais possuem 

aptidão para essa abordagem mesmo após o treinamento ministrado durante o curso. 
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Como o profissional de saúde lida com as diferentes crenças religiosas na abordagem do paciente, 

levando em consideração a sua própria crença religiosa quando esta é diferente da crença do 

paciente? 

 

O enfoque está na espiritualidade e não na religião que cada paciente acredita ou pratica 

 

O desafio da aplicação da espiritualidade na prática clínica, com base em evidências ainda é um 

entrave devido ao não treinamento dos profissionais de saúde? 

 

Há profissionais que mesmo após o treinamento não possuem condições para realizar a abordagem e a 

condução do tratamento e com isso há poucos profissionais da saúde habilitados. 

 

O NESME foi criado em 2014 e o grupo desde então estabeleceu parcerias com instituições 

nacionais e internacionais? 

 

Nem o NESME e nem a UFF estabeleceram parcerias. Há apenas contatos informais com profissionais 

da UNIRIO e da UERJ para troca de informações sobre o assunto 

 

Como é vista a produção intelectual brasileira sobre medicina e espiritualidade? 

O Brasil está no 5º lugar no que se refere à produção acadêmica sobre o tema 

A produção intelectual dos membros do NESME está armazenada e disseminada em alguma 

biblioteca digital? 

 

A produção do NESME é composta apenas por vídeos disponibilizados no Youtube no canal Genilson 

Ribeiro. Em abril de 2021 houve o lançamento do livro Saúde integrativa no cuidado do câncer, 

organizado por Ana Cristina Bechara Barros Fróes Garcia e Carla Valéria Martins Rodrigues no qual 

um dos capítulos é de minha autoria no contexto da espiritualidade. 

 

O NESME tem algum projeto para 2021/2022? 

 

Sim, a criação da Liga Acadêmica de Medicina e Espiritualidade, nos moldes da Liga já existente na 

UERJ para abrir um espaço de pesquisas e debates sobre o tema. 

 

Há interesse do NESME estabelecer uma parceria para a criação de uma biblioteca digital sobre 

Medicina e Espiritualidade? 

 

Sim, mas há o entrave financeiro e a falta de pessoal capacitado para iniciar esse tipo de projeto. As 

dificuldades se acumulam e até mesmo parcerias são difíceis, tanto que no momento, há apenas 

colaborações informais com a UERJ e com a UFRJ. 
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