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Espiritualidade e saúde do ponto de vista do 
profissional de saúde 



 

 

“Esta vida é uma estranha hospedaria, 

De onde se parte quase sempre às tontas, 

Pois nunca as nossas malas estão prontas, 

E a nossa conta nunca está em dia.” 
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Mário Quintana 



                           “SERÁ QUE EU ESCAPO DESSA?”                          
       RUBEM ALVES    

 

 

Doutor, agora que estamos sozinhos quero lhe fazer uma 
pergunta: “Será que eu escapo dessa?” Mas por favor, não 
responda agora porque sei o que o senhor vai dizer. O senhor vai 
desconversar e responder: “Estamos fazendo tudo o que é 
possível para que você viva.” Mas nesse momento não estou 
interessada  naquilo que o senhor e todos os médicos do mundo 
estão fazendo. Olhe, eu sou uma mulher inteligente. Sei a 
resposta para minha pergunta. Os sinais são claros. Sei que vou 
morrer. O que eu desejo é que o senhor me ajude a morrer. 
Morrer é difícil. 
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“Você acredita que a 
espiritualidade tem influência 

sobre a saúde?” 

4 



Espiritualidade na Prática Médica 
                                    Dr. José Roberto Pereira Santos – Rheuma&Ethos 

 

De acordo com pesquisas recentes, 59% das escolas médicas 
britânicas e 90% das escolas médicas dos EUA têm cursos ou 
conteúdos em espiritualidade e saúde (E/S). Os resultados 
indicaram que 10,4% das escolas médicas brasileiras têm 
curso dedicado de E/S e 40,5% têm cursos ou conteúdos sobre 
espiritualidade e saúde. Apenas duas escolas médicas têm 
cursos E/S que envolvem treinamento prático e três escolas 
têm cursos de E/S que ensinam como conduzir uma história 
espiritual. A maioria dos diretores médicos (54%) acredita que 
é importante ensinar E/S em suas escolas. 
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Espiritualidade na Prática Médica 
                                      Dr. Harold Koenig - Psiquiatra da Univ. de Duke 

• Muitos pacientes são religiosos, e crenças religiosas os ajudam a lidar 

com muitas coisas. 

• Crenças religiosas influenciam decisões médicas, especialmente 

quando os pacientes estão seriamente doentes. 

• Atividades e crenças religiosas estão relacionadas a uma melhor 

saúde e qualidade de vida. 

• Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem suas 

necessidades espirituais. 

• Médicos que falam sobre as necessidades espirituais não é novidade, 

tendo raízes na longa história na relação religião, medicina e cuidados 

de saúde.  
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“The Top Five Regrets of the Dying - A Life 
Transformed by the Dearly Departing” - Bronnie Ware 
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Os Cinco Maiores Arrependimentos à Beira da Morte 

 

1. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim 
mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim 

 

8 



Os Cinco Maiores Arrependimentos à Beira da Morte 

 

2. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto 
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Os Cinco Maiores Arrependimentos à Beira da Morte 

 

3. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus 
sentimentos 
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Os Cinco Maiores Arrependimentos à Beira da Morte 

 

4. Eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos 
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Os Cinco Maiores Arrependimentos à Beira da Morte 

 

5. Eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz 
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                           “SERÁ QUE EU ESCAPO DESSA?”                          
       RUBEM ALVES    

 

 

E agora, doutor, depois de eu ter falado, me responda: 
“Será que eu saio dessa?” Então eu ficarei feliz se o 
senhor não me der aquela resposta boba mas se 
assentar ao lado da minha cama e, olhando nos meus 
olhos, me disser: “Você está com medo de morrer. Eu 
também tenho medo de morrer...” Então poderemos 
conversar de igual para igual.  
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O Médico                                                                    
       Rubem Alves 

”Amamos o médico não pelo seu saber, não pelo seu poder, mas 

pela solidariedade humana que se revela na sua espera 

meditativa. E todos os seus fracassos (pois não estão, todos 

eles, condenados a perder a última batalha?) serão 

perdoados se, no nosso desamparo, percebermos que ele, 

silenciosamente, permanece e medita, junto conosco”. 
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INSCRIÇÃO PARA UM PORTÃO DE CEMITÉRIO  

 

Na mesma pedra se encontram, 
 Conforme o povo traduz, 

 Quando se nasce - uma estrela, 
 Quando se morre - uma cruz. 

 Mas quantos que aqui repousam 
 Hão de emendar-nos assim: 

 “Ponham-me a cruz no princípio... 
 E a luz da estrela no fim!“ 

 
 
 
 
 
 

Mario Quintana 
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No túmulo de Kant está gravado: 
“Por sobre mim o céu estrelado; em mim a lei moral.”  
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