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Ementa: O estudo da espiritualidade e religiosidade na saúde é um campo de pesquisa e atuação profissional em 
desenvolvimento crescente no Brasil e no mundo. Apesar disso, o tema tem sido pouco enfatizado na formação 
acadêmica e profissional de médicos e outros profissionais da saúde, e a distinção entre “religião” e “espiritualidade” 
proposta nesses contextos tende a possuir fragilidades importantes do ponto de vista da ciência da religião. O objetivo 
desta atividade é discutir as pesquisas atuais no campo das relações entre espiritualidade, religião e saúde a partir de 
uma perspectiva interdisciplinar, priorizando a visão do cientista da religião, em respeito ao 
distanciamento/agnosticismo metodológico. A atividade abordará as definições de religião e espiritualidade; as 
competências culturais no trabalho envolvendo religião e saúde; os principais modelos teóricos e os métodos de 
investigação das relações entre religião e saúde, incluindo instrumentos de avaliação de espiritualidade em contextos 
de saúde; as etiologias das doenças segundo as religiões; o impacto da espiritualidade na saúde física e mental e na 
qualidade de vida; as origens religiosas das Práticas Integrativas e Complementares (PIC); modelos de cuidados 
espirituais; e os aspectos éticos no cuidado humanizado em saúde. 
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