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PLANO DE ENSINO 
 

Componente curricular: Saúde e Espiritualidade 

Código: Período:  Turma: ELETIVA 

Carga horária total: 40 Horas 
Teórica: 40 HORAS | Prática:  

Semestre:  

Professor: Lindomar Coutinho da Silva 

 

Perfil do egresso: Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, 
pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença em seus diferentes 
níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 
à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 
integral do ser humano 
 

Conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
associados a  Saúde e 
Espiritualidade (1o ao 8o 
períodos) 
 

 Desenvolver a capacidade de acolhimento e escuta. 

 Desenvolver as habilidades de Inteligência social, Inteligência Emocional e 
Pensamento crítico; 

 Aplicar a integralidade e humanização do cuidado por meio de prática 
médica contínua e integrada entendo a importância da espiritualidade na 
vida do paciente e família.; 

 Desenvolver as habilidades de comunicação, por meio de linguagem verbal 
e não verbal, com usuários, familiares, comunidades e membros das equipes 
profissionais, com empatia, sensibilidade e interesse, preservando a 
confidencialidade, a compreensão, a autonomia e a segurança da pessoa 
sob cuidado; 

 Favorecer a relação médico paciente, valorizando as crenças e os valores 
relacionados a espiritualidade  possibilitando uma interação ampla na 
relação médico/paciente/família. 

 Identificar as necessidades individuais de cada pacientes com situações 
patológicas semelhantes, buscando o olhar e cuidado individualizado. 

 Saber escutar opiniões diferentes em relação a religiosidade, espiritualidade 
e espiritualidade respeitando a diversidade de valorese a importância do 
significado dessas crenças no restabelecimento da saúde. 

 Desenvolver postura aberta a religião e espiritualidade. 

Ementa Saúde e 
Espiritualidade 

 Influência da dimensão espiritual e religiosa no comportamento do ser 
humano: nas suas diferentes fases de desenvolvimento e amadurecimento; 
no seu relacionamento com os membros da comunidade; no processo da 
doença; na adaptação às limitações físicas; na aderência aos tratamentos; 
no controle das doenças crônicas; na aceitação do sofrimento inevitável 
imposto pela perda de capacidades e da própria vida. Respeito à 
espiritualidade do paciente em benefício do tratamento e da relação 
médico-paciente 

Objetivo geral Saúde e 
Espiritualidade 
 

 Respeitar a espiritualidade/religião do paciente (que pode ser diferente da 
sua orientação religiosa). 

Objetivos específicos 
Saúde e Espiritualidade 

 Compreender, baseado em dados históricos e científicos, o papel que ela 
exerce no processo da doença, do tratamento, da evolução, da cura e do 
prognóstico. - Distinguir o que é espiritualidade e o que é religião. - 
Compreender a relação histórica, ao longo do desenvolvimento humano, 
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entre saúde e religião. - Classificar os pacientes quanto a religiosidade e 
posicionar-se frente a espiritualidade deles. - Otimizar a religiosidade dos 
pacientes em benefício dos tratamentos necessários. - Saber conduzir-se 
frente ao paciente e a família do paciente gravemente enfermo, quanto ao 
aspecto espiritual 

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
Saúde e Espiritualidade 

 Palestras; 

 Demonstração; 

 Role Play/Dramatização; 

 Grupos Balint; 
Treinamento e retreinamento nos modelos, simuladores, atores e 
interpares; 

Conteúdo Programático 
Saúde e Espiritualidade 

1- A interface Religiosidade/Espiritualidade 2- Ciência e fé = união possível? 
3- O processo histórico da evolução da relação Ciência e religião. 4- Os 
efeitos da religião na saúde: efeitos positivos – efeitos negativos 5- 
Informações sobre as diversas religiões. 6- Como e onde inserir a 
espiritualidade do paciente na propedêutica convencional. 7- O processo 
adaptativo à doença através de religião sua relação com a cura, aderência e 
evolução. 8- Espiritualidade no Cuidado do Paciente 9- A influência e o valor 
da prece - Estudos empregando neuroimagens. 10- Espiritualidade 
Associação com doença cardiovascular 11- O paciente muito grave, a 
experiência de quase-morte EQM. 12- Bioética e Espiritualidade 13- 
Humanização e Espiritualização do Atendimento Hospitalar 

Sistema de avaliação  Os critérios de avaliação seguem o determinado na Resolução 001/13 - CAS, 
em conformidade com o disposto no Art. 3º: O registro do desempenho dos 
acadêmicos nas avaliações da aprendizagem será realizado, em cada 
semestre, por meio de duas notas, denominadas Nota 1 (N1) e Nota 2 (N2), 
cuja média aritmética comporá a nota semestral da disciplina. 
As notas N1 e N2 deverão ser obtidas pela utilização de múltiplos 
procedimentos de avaliação aplicados ao longo do semestre. Por ser uma 
disciplina de carater vivencial e subjetiva, optamos por realizar a produção 
de um diário de sentimento (Diário da Felicidade) registrado através de 
texto memorialístico. Este diário será produzido individualmente e terá 
entregas periódicas para a validação e atribuição de uma nota quantitativa, 
que também contará com a auto-avaliação do acadêmico. 
 

Sistema de promoção  É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). É reprovado no 
módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 
75%(setenta e cinco por cento). 

Bibliografia básica  ANGERAMI, Augusto. Espiritualidade e prática clínica. São Paulo: Cengage 
Learning, 2004. 
 

 SWEETMAN, Brendan. Religião: conceitos-chave em filosofia / Brendan 
Sweetman ; tradução: Roberto Cataldo Costa ; revisão técnica: Roberto 
Hofmeister Pich. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Penso, 2013. 
 

 SILVA, Itala D. et al. Sociologia da religião. Porto Alegre: SAGAH. 2020 
 
 
 



 

 

 
 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

Bibliografia 
complementar 

 ARENDT, Hannah; RAPOSO, Roberto. A condição humana. 13ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2017. 

 

 DALGALARRONDO, P. Religião, psicopatologia e saúde mental. Ed. Porto 
Alegre: Artmed. 2008. 

 

 FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ética e saúde - questões éticas, 
deontológicas e legais: autonomia e direitos do paciente: estudo de casos. 
São Paulo: EPU, 2007. 

 

 LIPTON, Bruce H.. A biologia da crença - ciência e espiritualidade. São Paulo: 
Butterfly, 2007.  

 

 MARINO JÚNIOR, Raul - A religião do cérebro: as novas descobertas da 
neurociência a respeito da fé humana. São Paulo . Editora Gente,2005 

 

Leituras 
complementares 

 
ENGELHARDT JÚNIOR, H. Tristram. Fundamentos da bioética. 6. ed. São Paulo: 
Loyola, 2015.  
 
LIPTON, Bruce H. A biologia da crença - ciência e espiritualidade. São Paulo: 
Butterfly, 2007.  
 
MELO C.F et al. Correlação entre religiosidade, espiritualidade e qualidade de vida: 
uma revisão de literatura, Estud Pesqui Psicol. (online). 2015, 15(2):447-464. 
 
MOREIRA-ALMEIDA e Lucchetti G. Panorama das pesquisas em ciência, saúde e 
espiritualidade, Cienc. Cult.(online) 2016, 68 (1):54-57. 
 
PESSINI, Leo. Espiritualidade e a arte de curar - o sentido da fé para a saúde. 2. ed. 
São Paulo: Loyola, 2011. 

 

 

 

VALIDAÇÃO 

 

 
Data: ____/____/_____ 
 
 
 

Assinatura do(a) Professor(a) 
 

 
Data: ____/____/_____ 
 
 
 

Assinatura da Coordenação do Curso 
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Validação do Núcleo Docente Estruturante 

 

Secretaria Acadêmica 
 

 


