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Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom 
ânimo; não temas, nem te espantes; porque 
o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer 
que andares. 

                    
                                        Josué 01:09
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impacto da psicoloGia positiva e 
espiritualiade na otimiZaÇÃo dicente

Déborah Cruz dos Santos

A extensão universitária reinventou-se neste período 
de pandemia. É o que um grupo de estudantes de medicina 
em Psicologia Positiva e Espiritualidade, da Faculdade Santo 
Agostinho de Vitória da Conquista-Ba, tem vivenciado. O 
grupo tem demonstrado que o momento é de potencializar 
as práticas de extensão e compartilhar saberes. As reuniões 
do grupo começaram em outubro de 2020, com a abertura do 
edital e, em seguida, a seleção dos participantes. O início das 
atividades começou no mês seguinte com a participação de 
convidados especiais como Psicólogos, Coach, Enfermeiros, 
Fisioterapeutas, Terapeutas e Médicos com experiências 
dentro da área da Psicologia Positiva e Espiritualidade. As 
reuniões ocorriam semanalmente de forma remota. 

A psicologia positiva é o ramo da Psicologia que pode 
ser definido como o estudo científico de emoções positivas, 
forças e virtudes humanas, um campo que examina 
como pessoas comuns podem se tornar mais felizes e 
mais satisfeitas com a vida. Essa área da psicologia deu 
ênfase com Martin Seligman, nas décadas de 1960 e 1970 
(PALUDO, KOLLER, 2007). Seligman forneceu inspiração, 
ideias e evidências para respaldar muitos tratamentos para 
sintomas depressivos, bem como estratégias para prevenir 
a depressão (GABLE, 2005).
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O pesquisador encontrou o que procurava na 
resiliência e aprendeu sobre o otimismo, descobertas 
que se tornaram a base de seus programas de resiliência 
amplamente administrados para milhares de pessoas, 
provocando milhares de estudos sobre fenômenos positivos 
e estabelecendo uma base para a aplicação de princípios 
ao coaching, ensino e relacionamentos, cujo foco é felicidade, 
bem-estar, excepcionalidade, forças e prosperidade. 
Diferente de outras vertentes da psicologia cujo foco é a 
doença mental, psicologia anormal, trauma, sofrimento 
e dor.  No entanto, não significa que a psicologia deve 
ignorar ou descartar os problemas reais que as pessoas 
experimentam, não implica que o resto da psicologia precisa 
ser descartado ou substituído (PALUDO, 2007; JOSEPH, 
SAGY, 2016). 

O melhor entendimento dos fatores envolvidos com o 
surgimento tanto de emoções positivas quanto de negativas 
permite uma maior compreensão da condição humana 
diante das adversidades. Na psicologia positiva, existe um 
modelo conhecido como PERMA, a base do bem-estar. O 
modelo compreende cinco elementos: emoções positivas, 
engajamento, relacionamentos, significado, realizações. É o 
estudo científico do que faz a vida valer a pena e se preocupa 
em tornar a vida de pessoas normais felizes, não devendo 
ser confundida com autoajuda não testada, afirmação sem 
pé, ou religião secular (CINTRA, 2017). 

Os eventos positivos e influências da psicologia positiva 
envolve experiências positivas felicidade, alegria, inspiração 
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e amor; estados e traços positivos com a espiritualidade 
(como fé, esperança) (HEFTI, 2011). Como campo do saber e 
estudo, a psicologia positiva passa a maior parte do tempo 
pensando em temas como força de caráter, otimismo, 
satisfação com a vida, felicidade, bem-estar, gratidão, 
compaixão (assim como autocompaixão), autoestima e 
autoconfiança, esperança e elevação (STEPHEN, 2006).

Estudos científicos mostram que pessoas negativistas e 
pessimistas têm um grau de estresse sempre alto e por isso 
têm menos defesa imunológica, são mais sujeitas a infecções, 
a infartos, a derrames, a problemas físicos, a insônia e ao mau 
humor (ABU, 2018). Os nervosos, pessimistas, preocupados 
e raivosos produzem em excesso uma substância chamada 
cortisol que desgasta o cérebro e mantém o estresse crônico. 
Isso os torna pessoas mais tensas, irritadas, emburradas, 
prejudicando suas relações interpessoais, insatisfação e 
improdutividade na carreira profissional e pessoal (JOCA, 
2003; PADOVANI, 2014). 

Já os otimistas têm um percentual aumentado de 
substâncias ligadas ao prazer, dopamina, endorfinas 
circulando pelo cérebro. Com isso, o bom humor ajuda a 
ter uma qualidade de vida melhor, são mais resistentes a 
dor, recuperam-se mais rápido de doenças ou cirurgias. 
Em geral, o carisma e o positivismo fazem as pessoas mais 
bem-sucedidas, empreendedoras, líderes na sua atividade e 
comunidade (STEWART, YUEN, 2011). A psicologia positiva 
e a espiritualidade proporcionam mudanças surpreendentes 
no bem-estar, autonomia, realização profissional e na 
qualidade de vida das pessoas (HECHT, 2013). 
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A psicologia positiva não foi estabelecida para 
substituir a psicologia tradicional, mas para complementá-
la com um viés positivo tão forte quanto o viés negativo 
da psicologia nas últimas décadas, buscando o equilíbrio. 
Dado o impacto da mudança de perspectiva, os benefícios da 
psicologia positiva surgem de pesquisas que nos mostram 
como aproveitar essas mudanças e maximizar o potencial 
de felicidade em muitos comportamentos cotidianos. As 
emoções positivas impulsionam o desempenho, seja no 
trabalho ou em outros projetos como em uma faculdade, 
a fim de alcançar seus objetivos em pesquisa científica. 
Assim, cultivar emoções positivas funciona como um 
motor propulsor, um efeito cascata que se estende por toda 
a equipe.

O grupo de pesquisa na área da psicologia positiva e 
espiritualidade proporciona maior interação e engajamento 
entre os alunos da faculdade, realização de artigos científicos, 
apresentações em seminários e congressos. Além disso, a 
atividade do grupo proporciona mudanças surpreendentes 
no bem-estar e na qualidade de vida dos envolvidos, visão 
mais positiva, satisfação na carreira profissional, acadêmica 
e na vida.

O objetivo desse grupo de estudo foi otimizar o 
desempenho discente na área acadêmica e pessoal através 
dos estudos da psicologia positiva e espiritualidade, 
proporcionar autonomia, autoestima e curiosidade para uma 
jornada diária do autoconhecimento, empatia, solidariedade, 
engajamento e interesse pela área de pesquisa dentro da 
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Psicologia Positiva e Espiritualidade. Essa abordagem é 
relevante para muitas universidades destro do curso de 
medicina, já que saúde é um bem-estar físico, mental, social, 
espiritual e que envolve a satisfação pessoal, profissional e 
inteligência emocional de discentes e docentes.

O grupo foi oficialmente formado e estruturado com 
o auxílio e orientações da COPEX II das Faculdades Santo 
Agostinho de Vitória da Conquista. O grupo abordou 
através das reuniões a importância de trazer os estudos 
da Psicologia Positiva e Espiritualidade para dentro da 
experiência do acadêmico de medicina. Além de definir em 
que consiste a espiritualidade, a positividade, a abordaram a 
sua importância em relação com outros construtos (objetivos 
de vida, sonhos, foco, determinação, motivação, autoestima, 
pensamentos positivos, moralidade, comportamento, 
resultados, inteligência emocional, trabalho em equipe) em 
estudos de casos. Juntamente com a espiritualidade foram 
estudados tópicos como fé, crença, inspiração, contemplação, 
meditação, virtude, valor, sentido da vida, estado de espírito, 
autoestima, meditação, estudos desde as mais diversas 
perspectivas na vida do ser humano. Abordaram-se ainda 
estudos científicos sobre as alterações físico-químicas com 
as práticas da meditação, a importância da abordagem dos 
cuidados paliativos, empatia, saúde mental, como a mente 
interfere na saúde como um todo e estratégias de lidar com 
as adversidades da vida e encontrar otimismo, perseverança 
em meio as adversidades. 
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O projeto atendeu atividades como oficinas, palestras, 
rodas de conversa, compartilhamentos de atividades em 
duplas e em grupos. Os alunos apresentaram seminários, 
no final de cada encontro sempre era feito um feedback oral 
ou um feedback por escrito pelo link do google-formes e 
compartilhado ao e-mail da coordenadora do grupo. Os 
feedbacks foram importantes ferramentas para melhorar as 
atividades e dinâmicas do grupo. Além disso, foram obtidos 
depoimentos dos discentes para análise da influência da 
psicologia positiva e espiritualidade no desenvolvimento 
da autonomia, autorresponsabilidade, saúde e qualidade de 
vida. O GPES desenvolveu parcerias com outras instituições 
de Ensino, como a Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
com o núcleo de Saúde e Espiritualidade de Vitória da 
Conquista- Campus Anísio Teixeira, com a Universidade 
Estadual da Bahia (UESB) de Jequié- Ba, com o Núcleo de 
Pesquisas em Bioética e Espiritualidade -NUBE. 

Os resultados da experiência serão apresentados 
em congressos, resumos em anais e revistas científicas. 
Ademais, o grupo desempenhou atividades de pesquisa com 
a elaboração desse e-book e com o I Simpósio de Psicologia 
Positiva e Espiritualidade com a temática: Felicidade, Saúde 
Integrativa e Espiritualidade nos dias 28 e 29 de outubro 
de 2021. 

O GPES preparou um material de pesquisa 
desenvolvido pelos membros do grupo para um melhor 
conhecimento sobre os temas.  Os conteúdos foram 
separados por tema em quatro blocos.
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BLOCO 1: 
ESPIRITUALIDADE E ANSIEDADE

inFluÊncia da espiritualidade nos sintomas 
ansiosos da populaÇÃo contemporÂnea

AUTORES: Elenito Bitencorth Santos, Joyce Danyelle 
Moreno da Silva, Leo de Oliveira Junseria, Michele Santos 
Vieira, Nathália Alexandrino Guedes, Rebeca Brito Farias 
Lessa e Thamilis Costa Andrade. 

RESUMO
A espiritualidade tornou-se um recurso importante no 
cuidado da pessoa com ansiedade patológica. Assim, o 
objetivo deste estudo foi entender como essa ferramenta 
pode ser usada para melhorar o bem-estar do indivíduo 
ansioso. Tratou-se de uma revisão bibliográfica, qualitativa 
e descritiva, na qual foram utilizados artigos de banco de 
dados online, provenientes da MEDLINE, PubMed, SciELO, 
Lilacs e ResearchGate. Como resultado pode-se inferir que a 
religiosidade é um forte aliado no tratamento do transtorno 
de ansiedade. Diante disso, concluiu-se que a espiritualidade 
funciona como um ótimo instrumento de prevenção e de 
controle da ansiedade.
PALAVRAS-CHAVE: Espiritualidade, religião, bem-estar, 
ansiedade.

ABSTRACT
Spirituality has become an important resource in the care 
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of people with pathological anxiety. Thus, the objective of 
this study is to understand how this tool can be used to 
improve the well-being of the anxious individual. This is 
a systematic, qualitative and descriptive review, in which 
online database articles from MEDLINE, PubMed, SciELO, 
Lilacs and the ResearchGate. As a result it can be inferred 
that religiosity is a strong ally in the treatment of anxiety 
disorder. Therefore, the effectiveness of using spirituality 
as an instrument for anxiety control is concluded.
Keywords: Spirituality, religion, well-being, anxiety.

1. INTRODUÇÃO

A pós-modernidade apresenta grandes desafios a 
sociedade atual, que incide ao Ego inflado. A referência 
que se pretende enfatizar aqui, é o problema do não saber 
esperar, pois o querer exacerbado contamina a alma. Não 
fomos treinados para receber um “NÃO”, sendo que entre 
um “SIM” e outro, o eu interior pode se perder. Aí, eu 
quero o melhor emprego, a melhor faculdade, os melhores 
resultados, é “EU QUERO” já e agora. Isso porque, não 
dá para esperar, pois a espera é tediosa no sentido da 
concorrência. 

Outros ficam presos no passado, em algo que também 
não existe mais, são só lembranças que nos prendem em 
um tempo que não pode ser mudado. Em decorrência 
disso, as pessoas se mostram ansiosas, estressadas, 
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emocionalmente carentes, fragilizadas, angustiadas, 
deprimidas por situações temorosas que não sabem 
lidar, podendo levar à crise existencial. É o medo, – o 
de ser um profissional ruim, ser assaltado, da separação 
matrimonial, da violência, da velhice, da doença incurável, 
de não entender o sentido da vida. Preocupações essas que 
invadem a pós-modernidade. Porém, em algumas pessoas 
essas inquietações   se manifestam de forma mais intensa, 
causando angústia aflitiva da alma, uma inquietude do 
espírito e consequentemente, o sofrimento psicossocial, 
denominada “ANSIEDADE”.       

Mas e o futuro? Pode até ser incerto e gerar medo, 
porém, sempre queremos garantir o nosso. O medo do 
desconhecido, do amanhã que ainda não existe, mas é 
idealizado como sendo a esperança de que lá no final da 
linha encontraremos a felicidade, caso não encontre, as 
expectativas que foram frustradas podem desencadear 
sintomas ansiosos que nos silenciam e bloqueiam todas as 
oportunidades. É nessa hora que o corpo fala! Fala a ponta 
dos dedos batendo na mesa, os pés inquietos na cama, 
fala a dor de cabeça, a gastrite, o refluxo, os medos, fala a 
angústia, a ruga na testa e a insônia. Podemos até nos calar, 
mas o falatório interno começa, pois cultivamos coisas mal 
digeridas em nossas mentes.   

Todo o problema gira em torno do campo emocional 
que, conforme Stallard (2010) pode advir de traumas 
do passado ou presente, gerando angústia descomunal. 
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Para Freud (1926), a angústia se resumiria em um afeto 
que decorre do recalque. Porém, as suas reflexões foram 
retomadas na presença de casos de noção de perigo e 
fobia, identificando a angústia como causa que incide o 
recalque no processo de constituição da subjetividade. Em 
se tratando de ansiedade, Freud declara que “ansiedade 
é uma reação a uma situação de perigo. Ela é remediada 
pelo ego, que faz algo a fim de evitar essa situação ou para 
afastar-se dela [...]” (FREUD, 1976/1926, p. 152).  

Por ser uma doença que está diretamente ligada aos 
estímulos externos e a exacerbação de sinais simpáticos, 
o seu tratamento deve consistir em mudanças de hábitos, 
como a prática de atividade física e na estimulação de uma 
alimentação mais saudável, na utilização de fármacos e na 
abordagem psicoterapêuticas. Segundo Zuardi (2017), no 
caso do transtorno de ansiedade generalizada a Terapia 
Cognitiva Comportamental seria a melhor escolha, pois 
trabalha no desenvolvendo das habilidades cognitivas que 
ajudam o indivíduo a lidar melhor com a falta de confiança 
que este tem sobre suas decisões. Além disso, vem crescendo 
a quantidade de estudos sobre como a espiritualidade 
pode ajudar o indivíduo a desenvolver uma confiança 
maior em si e por isso está sendo cada vez mais utilizada 
pelos profissionais de saúde como recurso no controle dos 
sintomas ansiosos. 

Tais fatos demonstram que os estudos realizados 
pelos profissionais de saúde de diversas áreas veem 
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contribuindo para o tratamento da ansiedade. Dessa 
forma, este estudo partiu-se da seguinte problematização: 
Qual a influência da espiritualidade e como lidar com os 
sintomas ansiosos da população contemporânea? 

Para tanto, objetivou-se analisar os efeitos do 
exercício da espiritualidade sobre os sintomas ansiosos da 
população contemporânea, contando com a participação 
dos estudantes de medicina da Faculdade de Saúde Santo 
Agostinho de Vitória da Conquista-Ba, assim como outras 
Universidades que fazem parte do Grupo de Psicologia 
Positiva e Espiritualidade – GPES.

2. METODOLOGIA 
 
Pesquisa de revisão integrativa, com abordagem 

qualitativa e caráter descritivo, tendo em vista a contemplação 
da questão problema, que serviu para nortear o estudo em 
questão, a saber: “Como a espiritualidade pode agir na 
reação biológica natural e instintiva de indivíduos que 
apresentam sintomas de ansiedade?” 

Os artigos foram selecionados do banco de dados 
online, provenientes da Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online (MEDLINE), Biblioteca Nacional 
de Medicina (PubMed), Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (Lilacs) e a Rede Social Acadêmica 
ResearchGate, sendo os resultados filtrados por meio 
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dos seguintes critérios de inclusão: artigos publicados 
entre 2011-2020, em língua inglesa ou portuguesa, onde 
as palavras-chave fossem: Spirituality; Mental health; 
Emotional health. Assim, a maior parte da pesquisa se deu 
pela busca de dados com base no Medical Subject Headings 
(MeSH) e nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 
utilizando os seguintes operadores booleanos: Positivity 
AND Spirituality; Mental health OR Emotional health, 
incluindo revistas e livros impressos. 

Após a extração criteriosa dos artigos, foi empreendida 
de forma independente por dois revisores e, posteriormente, 
como critério de exclusão foram retirados os artigos em 
duplicação, dissertações, teses e monografias, assim como, 
as publicações que estivessem fora dos parâmetros do 
estudo não relacionadas ao tema proposto. Com isso, os 
artigos foram analisados na íntegra a fim de retirar aqueles 
que não contemplassem os critérios ou não respondessem 
à pergunta-guia, mas que, porventura, foram incluídos 
na seleção primária. Passada a fase de seleção e exclusão, 
realizou-se a extração das informações presentes nos artigos 
selecionados, utilizando um formulário padronizado. 

Vale salientar que, antes da adoção dos passos seguintes, 
necessários para a realização da revisão bibliográfica, o tema 
já tinha sido definido, as questões problema da pesquisa 
já estava elaborada e os critérios para a busca de literatura 
estabelecidos. A priori, um quadro de resultados obtidos 
foi elaborado, contendo: o título e o ano da publicação, 
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tipo do artigo, idioma publicado e palavras-chave. Porém, 
para definir as informações extraídas dos artigos, revistas 
e livros utilizou-se de fichamentos, análise e interpretação 
os resultados, núcleos e sentidos, para sintetizar a discussão 
por meio do confronto com a literatura estudada, retirando 
conclusões de forma científica.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A frequência de questionamentos relacionados 
a “prática da espiritualidade e saúde do indivíduo”, tem se 
intensificado nos estudos científicos modernos, pois 
acredita-se que, a ciência cuida a partir da visão mecanicista 
e fisicalista do universo, enquanto espiritualidade, trata-se da 
relação pessoal e/ou conexão do ser humano com o sagrado/
transcendental, buscando o sentido da vida (PESSINI; 
BARCHIFONTAINE, 2008; KOENIG, 2012). 

Nesse sentido, para Leo Pessini (2014), os diversos 
segmentos da sociedade atual têm-se interessado pela 
temática “espiritualidade”, dando mais ênfase nas práticas 
de cunho oriental, onde o mesmo, afirma ser um glamour 
capaz de seduzir valor inestimável entre os intelectuais nos 
supermercados das religiões.

A Religião e a espiritualidade são consideradas 
conceitualmente diferentes, porém, abarca uma busca 
pelo transcendental, podendo estar interligadas em algum 
momento, a depender da aceitação de seus adeptos.
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Conforme Sanches (2004), a instituição religiosa surgiu 
sob o contexto sócio-histórico-cultural, e por isso, foram 
identificados como comportamento decorrente da época 
de sua origem. Assim, essas grandes religiões correm o risco 
de abraçar e defender sua visão como a única e correta a ser 
seguida, inclinando suas doutrinas para o fundamentalismo 
religioso e extremo concernente ao tempo determinado em 
que a sua visão sociocultural surgiu. Não cabe aqui moralizar 
ou julgar tais práticas, mas sim, analisá-las para compreender 
os efeitos causados por elas nos sintomas de ansiedade.

Nesse contexto, buscar um conceito que possa abranger 
todas as diferentes culturas e suas respectivas visões 
espirituais é uma tarefa difícil e talvez jamais alcançável. 
No entanto, a espiritualidade é o fenômeno pelo qual o 
indivíduo tem experiências pessoais e um relacionamento 
positivo com algo que dá sentido à sua existência garantindo 
a ele um propósito de vida. Esse evento da espiritualidade é 
por vezes expresso e desenvolvido em uma doutrina, crença 
ou ideologia, e por vezes agrupadas em uma determinada 
religião. Dessa forma é importante salientar que no âmbito 
das Ciências Sociais esse fenômeno é analisado sob a ótica 
de bem-estar espiritual (AMJAD; BOKHAREY, 2015).

Esse estado de bem-estar é consequência de práticas 
e crenças que influenciam positivamente em diferentes 
vias do maquinário humano, tais como: comportamental, 
cognitiva, social e biológica, de forma que os efeitos benéficos 
da espiritualidade podem ser incorporados a conduta dos 
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cuidados em saúde mental (KOSZYCKI et al., 2014). Para 
isso, deve-se levar em conta que durante o desenvolvimento 
humano, existem diferentes fases que trazem consigo 
diversos estímulos e estressores psicossociais, bem como 
fatores de risco que podem predispor a determinadas 
psicopatologias, as quais podem ser prevenidas com 
base na forma como o indivíduo irá enfrentar as diversas 
dificuldades encontradas na sua trajetória (AMJAD, 
BOKHAREY, 2015).

Dentre os caminhos que existem para encarar os 
obstáculos da vida, um deles é ter a espiritualidade 
como refúgio e combustível. Essa premissa faz parte da 
definição de religiosidade intrínseca que está relacionada 
com o sentido da vida. Em contrapartida, a religiosidade 
extrínseca é caracterizada pelo uso da religião como uma 
forma de alcançar os fins externos e materiais, como status e 
segurança. Abdel-Khalek (2019) associa tais definições com 
a ansiedade, no qual indivíduos com orientação intrínseca 
são menos ansiosos e possuem um controle interno maior 
do que os cristãos de orientação extrínseca.

Para Malinakova et al. (2019), a saúde espiritual é 
uma dimensão fundamental na vida das pessoas. Estudos 
observaram que pessoas com maior aproximação com 
crenças, tem mais facilidade de resolver as atribulações 
da vida. Diferente das que tem um certo distanciamento e 
acabam sofrendo distúrbios psíquicos e desespero. Dessa 
forma, é possível compreender a religiosidade como uma 
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oportunidade em que o indivíduo se conecta com sua 
essência e um propósito de vida, encontrando a resiliência 
necessária para vencer as adversidades, e assim, diminuir 
o espaço que a ansiedade possa dominar nos sentimentos.

Para Shealy e Church (2011), os princípios do espírito 
se aplica a saúde de forma positiva, “à medida que 
comtemplamos a natureza da alma e procuramos integrar os 
seus atributos aos nossos pensamentos e ações do dia a dia. 
Assim, as características comuns às pessoas que têm uma 
ligação vigorosa com a alma, independente do lugar que 
se encontram, devem colocar em prática as idiossincrasias, 
fazendo uma ligação com a alma para cultivar a parte da 
vida saudável, sendo elas apresentadas no quadro 1.

 Quadro 1 – Princípios do espírito aplicados à saúde

Atributos da alma ligados aos pensamentos e ações
do dia a dia para promover uma boa saúde

Perdão Considerado necessário para iniciar o processo de cura. 
Assim, o ser humano deve abandonar seus fantasmas, 
histórias negativas, vitimizações e justificativas de 
injustiças passadas, para daí, ressignificar a presente, 
tomando para si, a responsabilidade pessoal.

Tolerância Sem ela, não há como ter comportamento humano, ou 
mesmo, aceitar o próximo sem criticar suas diferenças. 
O ideal é preservar a mente aberta, para conseguir ver 
as dificuldades e limitações humanas, considerando o 
ponto de vista do outro.

Serenidade 
Confiar na constância da natureza da alma, se fazer 
presente no exato momento sem ser consumido pelo 
vislumbre da mente negativa, é ter paz interior e 
permanecer com ela, mesmo que tudo ao redor esteja 
em desordem.

(continua)
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Fé É a certeza ou a convicção de que tudo na vida 
contribui para o bem de quem a possui. Acredita 
no universo benevolente e na alma imortal e não na 
realidade de um corpo efêmero e perecível, mas sim, 
em um corpo incorruptível e eterno. A fé promove o 
milagre, o sobrenatural metafísico.     

Razão
Remete ao entendimento da iluminação espiritual, 
examinando de forma sincera as situações, sem ser 
influenciado pelo achismo da mente humana ou erros 
da pressuposição da aparência superficial do mundo. 
Parte do superficial para o profundo e ampliado estudo 
espiritual, levando em consideração as perspectivas 
da alma. A racionalidade lógica é aplicada com 
discernimento, desapegado e desapaixonado interesse 
pelo objeto. Assim, as escolhas sábias advêm da razão, 
onde a automática reação emocional não pode ser 
condicionada pela situação adversa, onde a sabedoria 
deve estar acima dos privilégios e das riquezas.       

Esperança É a expectativa de que o amanhã será melhor. O 
imaginário pode afetar as funções do corpo, sendo assim, 
acreditar que a graça circula leve, livre e naturalmente 
como dádiva imerecida advinda do Criador, revelada 
ao homem como amor incondicional para salvação 
de sua alma, promove cura ou ressignificação de seus 
problemas existenciais.   

Motivação
É acreditar e ser confiante em si mesmo, usando 
suas vontades como impulso interior para realizar 
necessidades e desejos dignos de mérito aqui na 
terra. Remover as barreiras das habilidades mentais, 
corpo e coração, fazendo a alma expressar livremente 
seu poder na potencialização de suas vontades, 
para conduzir a motivação pelo itinerário terreno e 
enfrentar seus obstáculos de forma resolutiva. 

Perseverança
Prática regular da espiritualidade, compromisso e 
força de vontade intensificam a frequência do contato 
com a alma que resulta na expressão da qualidade de 
vida.   

(continua)
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Comunidade Sistema de apoio que auxilia a manter a prática 
espiritual, mesmo que pareça difícil. Grupo de 
pessoas que vivem em unidade de ideais, mesmo 
sendo diferentes, a alma percebe a unidade das redes 
sociais, fazendo mudanças significativas na saúde e na 
longevidade.  

Alegria A felicidade das pessoas contagia quem os cercam 
por meio da valorização e expressão da beleza da 
vida. Se tornam uma bênção para o mundo, pois 
uma espiritualidade vivenciada de forma profunda 
na abundante graça de Deus promove uma alegria 
inevitável. A comunhão com o divino, alegra e ilumina 
a todos. O contentamento e a leveza transbordam o 
coração de quem é feliz e a mesma é gerada pela alma.  

Gratidão Expressão da alma ao contemplar a grandeza natural 
da vida. Pessoas espirituais agradecem com facilidade 
o milagre da vida, a presença do divino na existência 
material, o que vai além de um simples agradecimento 
por sentimentos ocasional baseado em acontecimentos. 
Quem é grato vive a evocação da graça a partir da 
alma em consonância com o autor da vida. 

Amor Dotado de muitos aspectos, ele pode ser conhecido 
como, o desejo incondicional para ajudar o próximo 
ou melhor, a compaixão, sentimento de empatia 
desprovida de julgamentos, a caridade sem 
recompensas, sendo o amor a pedra angular da fé 
cristã, considerada ancora suprema do criador, o amor 
se funde a alma de quem pratica a espiritualidade.

Fonte: adaptado de Shealy & Church (2011).

Shealy e Church (2011) entendem que essas doze 
características da espiritualidade podem ser quantificadas 
por meio de um teste baseado nos critérios de seu livro 
“Medicina da alma”, dando feedback positivo para melhorar 
a qualidade de vida e obter uma boa saúde.  Koenig (2012) 

(conclusão)
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remete uma distinção diferenciada da espiritualidade, 
onde para algumas pessoas tais características são 
indicadores de boa saúde mental, tipo de crenças e valores, 
amor, gratidão, conforto, reverência, admiração, perdão, 
conexão com os outros (viver em comunidade), paz interior, 
propósito e significado, suporte entre outros, não seria 
espiritualidade propriamente dita, mas sim, o “resultado 
da prática” com devoção dessa espiritualidade. 

Além disso, quanto maiores os níveis de experiências 
espirituais que o indivíduo tem diariamente, menores são as 
chances de desenvolver psicopatologias como a ansiedade 
e neurose (KOSZYCKI, et al., 2014). Conforme koszycki 
et al. (2014), a ausência de uma conectividade com o lado 
espiritual pode levar uma pessoa à falta de propósito de vida, 
sentimentos de desesperança e a dificuldade em sentir-se 
pleno e feliz, levando a um quadro de neurose ou ansiedade, 
sendo que esta quando associada a religiosidade intrínseca 
apresenta-se reduzida. As estratégias de enfrentamento de 
problema baseada na aceitação do mesmo, está presente na 
dinâmica espiritual e religiosa e tal estratégia tem correlação 
positiva ao bem-estar espiritual.

Nesse contexto, Stanley et al. (2011) abordou em seu 
estudo, alguns dados que sugerem a relação de práticas 
como ir à igreja frequentemente com a espiritualidade, pois 
a participação frequente nos cultos e as práticas religiosas 
levam a diminuição do estresse e da depressão, redução 
das taxas de mortalidade e muitos outros benefícios para 



27

GRUPO DE PSICOLOGIA POSITIVA E ESPIRITUALIDADE

a saúde. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Abdel-
Khalek et al. (2019) retrata as várias práticas do Islã, como a 
ablução, oração cinco vezes ao dia, recitar o Alcorão, meditar 
e refletir sobre Alá, jejuns, dentre outros, como formas de 
aliviar a ansiedade e outras emoções negativas.

A pessoa espiritualizada tem maior confiança em 
suas habilidades e resiliência para encarar as situações com 
mais otimismo e maior capacidade para buscar estratégias 
eficazes no enfrentamento de problemas e condições 
estressantes do que pessoas que não possem espiritualidade 
ativa. Por isso, muito profissionais de saúde passaram a 
aderir a espiritualidade como uma das abordagens para 
conquistar a confiança do paciente e melhorar a qualidade 
de vida deste durante o tratamento da sua doença ou em 
seu cuidado paliativo (AMJAD, BOKHAREY, 2015). 

Nesse contexto, de acordo a Delaney (2011), a prática 
da espiritualidade está cada vez mais presente no âmbito 
hospitalar devido aos diversos estudos que afirmam sua 
eficácia na melhora ou estagnação da situação em que o 
enfermo se encontra. Neste estudo, os profissionais da área 
da enfermagem perceberam que demonstrar carinho, afeto 
e empatia pelos doentes ajudava a melhorar a qualidade 
de vidas dos seus pacientes e que se eles conciliassem essa 
prática com o incentivo e orientação de diferentes técnicas 
espirituais ajudaria esses indivíduos a terem uma melhor 
qualidade de vida durante o tratamento, o que pode vir 
acompanhado com melhores resultados no tratamento. 
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Do mesmo modo, muitos psicólogos também incorporam 
a prática espiritual e religiosa a uma perspectiva mais 
secularizada, sob a forma da psicologia positiva. 

Ao pensar na religião como atividade espiritual, 
muitos profissionais de saúde têm optado em complementar 
a psicoterapia às práticas que envolvem fé, espiritualidade 
e religião, e em alguns casos usar essa vertente como 
intervenção dominante para melhorar a qualidade de vida 
do paciente (KOSZYCKI et al., 2014). 

Segundo Stanley e colaboradores (2011), percebe-se 
uma preferência maior por discutir questões religiosas e 
espirituais em adultos mais velhos e em pessoas com doenças 
crônicas. Algumas pessoas que enfrentam doenças, que 
resultam na desestabilização mental, acabam enfatizando 
a espiritualidade como alicerce e fortaleza. Os termos: 
saúde e doença mental, precisam se casar mesmo em um 
momento difícil na vida das pessoas, porém, existem certas 
limitações favoráveis para o desequilíbrio mental. A falta 
de fé, ansiedade, descontrole, angústia, medo, desespero, 
são algumas barreiras presentes para esse desequilíbrio. 

Por outro lado, a “luta religiosa” como os conflitos 
morais, sentimento de culpa, mudanças negativas na 
autopercepção sobre a vida, o mundo e as pessoas, ocasionam 
o declínio espiritual e da satisfação com a vida. Ao abordar 
sobre religião, religiosidade e espiritualidade, mesmo que 
o indivíduo não tenha sido submetido à uma imposição 
e esteja nesse caminho por gozo de seu livre-arbítrio, 
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muitos são convidados por sua consciência a refletir sobre 
suas condutas e a partir dessa reflexão diversos tipos de 
sentimentos podem surgir. Dessa forma, o confronto entre 
a conduta ideal e a real funciona como gatilho para outras 
questões não resolvidas gerando ansiedade. Portanto, cabe 
ao indivíduo entender sobre as imperfeições e as fases da 
evolução do ser e compreender que para alcançar o ideal é 
necessário passar antes pelas falhas, erros e aprendizados 
(ZARZYCKA, ZIETEK, 2019).

Outro fator de impacto negativo é quando as crenças 
religiosas são questionadas por outras pessoas. Zarzycka, 
zietek et al. (2019) relacionaram a religião como uma forma 
de trabalhar questões como a autoestima e o crescimento e 
desenvolvimento espiritual. Nesse sentido, quando os valores 
da pessoa religiosa são contestados é gerado o estado de 
ansiedade e reduzido o nível de satisfação com a vida.

Nessa circunstância, é indubitável o esclarecimento 
do que é ansiedade e como ela se apresenta no indivíduo. 
Stallard (2010) referiu em seu livro sobre “Ansiedade: 
terapia cognitivo-comportamental para crianças e jovens”, 
que os sentimentos ansiosos estão associados a situações e 
pensamentos. Basicamente, a ansiedade é um sentimento 
normal do ser humano que tem o intuito de protegê-lo de 
situações que possam-lhe trazer algum mal. Porém, esse 
sentimento pode se tornar exacerbado ao ponto de trazer 
um desconforto enorme para o indivíduo quando antecede a 
atividade e durante a sua realização. Esse desconforto pode 
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ser interpretado pelo cérebro como um tipo de punição, o 
que leva a ativação do sistema de inibição comportamental, 
impedindo o ser de realizar essa ação. 

Essa sensação ruim pode ocorrer mesmo em uma 
situação que o indivíduo já tenha vivenciado e que não 
lhe trouxe nenhum maleficio durante a realização desta 
atividade. Esse sentimento pode vir acompanhado com 
sinais corporais relacionados com excesso de atividade 
simpática, que desencadeiam a resposta de “luta ou fuga”. 
Ou seja, o indivíduo vai ver uma situação que lhe traz 
um receio e vai ter uma estimulação muito grande dos 
receptores adrenérgicos pela epinefrina e norepinefrina, 
o que vai desencadear o aumento da pressão sanguínea e 
dos batimentos cardíacos, transpiração excessiva, rigidez 
muscular e alterações na frequência e no tempo da respiração, 
com o intuito de prepará-lo para a situação de “perigo”.

A estimulação dos receptores adrenérgicos ocorre 
devido a ativação da amígdala que funciona como uma 
interface sensorial- emocional, visto que esta recebe sinais 
do neocórtex e das estruturas límbicas. Ela é responsável 
por avaliar e classificar o tipo e o grau do estímulo e 
enviar ao hipotálamo o comando de induzir a liberação 
do hormônio adrenocorticotrófico pela hipófise, para que 
ocorra a secreção de glicocorticoides e norepinefrina e 
epinefrina pela glândula suprarrenal. Para mais, a amigdala 
também irá se comunicar com a matéria cinzenta para que 
ela organize as reações comportamentais e a fisiologia da 



31

GRUPO DE PSICOLOGIA POSITIVA E ESPIRITUALIDADE

defesa de acordo ao estímulo, preparando o corpo para um 
possível “combate” (ANDRADE et al., 2019).

Essa exacerbação dos sentimentos ansiosos causa um 
sofrimento significativo para o indivíduo o que pode levar 
ao prejuízo social, ocupacional ou e outros âmbitos da vida, 
sendo necessário implementar métodos de manejo desses 
sentimentos ansiosos para minorar os sintomas psicológicos. 

Nesse sentido, a utilização da espiritualidade no 
tratamento e controle da ansiedade, tanto nos indivíduos 
com transtorno de ansiedade, ou seja, que o período ansioso 
perdurou por mais de três meses, quanto nos pacientes que 
estão passando por um momento ansiosos por causa de 
sua doença, é uma forma funcional de garantir resultados 
positivos no contexto saúde-doença. Pois, como já foi dito, 
a espiritualidade permite que o indivíduo atinja um maior 
nível de autoconhecimento e de autoestima, permitindo 
com que esses se sintam melhores consigo mesmo e 
passem a confiar mais em suas decisões nas diversas áreas 
do funcionamento humano, como na saúde, na família, 
proporcionando, assim, a diminuição da ansiedade. 

De acordo com Amjad e Bokharey (2015), a conduta 
psicoterapêutica atrelada a espiritualidade tem sido 
eficaz no tratamento de pacientes com transtorno de 
ansiedade generalizada (TAG), revelando não apenas 
uma melhora imediata do quadro sintomatológico, como 
também a manutenção dos ganhos durante o tratamento 
pelo período de acompanhamento correspondente aos 
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seis meses, além também de uma redução nos sintomas 
secundários a TAG.

Segundo Stanley et al. (2011), integração da religião 
e a espiritualidade em tratamentos para ansiedade pode 
auxiliar na melhoria dos resultados em pacientes mais 
velhos. Diante disso, os resultados da pesquisa realizada 
mostraram que a maioria dos participantes preferiu incluir 
religião e/ou espiritualidade na terapia para a ansiedade, 
tendo como principal vantagem um maior suporte, a 
aceitação e a sensação de conforto. 

Além da importância da religião quanto forma de 
trabalhar a espiritualidade no processo prevenção e cura de 
psicopatologias, não há como negar que as “organizações 
religiosas desempenham um papel fundamental nos 
esforços de promoção da saúde e têm a capacidade de 
alcançar as populações carentes, particularmente residentes 
rurais e minorias raciais / étnicas” (MAMA et al., 2020). 

No caso, a ansiedade vem se tornando um problema 
que atinge as diversas áreas geográficas, principalmente 
as áreas rurais e periferias urbanas. Um dos principias 
agravantes desse estado afetivo relacionado à saúde 
mental e bem-estar é a dificuldade ao acesso à saúde pela 
população, que oferte tanto terapias tradicionais quanto 
alternativas. Contudo, na maioria das vezes estão presentes 
centros religiosos que assumem o papel de ajuda espiritual 
a população e, consequentemente, contribuem para a 
diminuição do sofrimento psicossocial, seja pela própria 
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religião ou por outras formas que tem o intuito de melhorar 
a qualidade de vida dos seus fiéis, como foi o caso de uma 
igreja em Center County - PA, que apoiou um estudo sobre 
como a prática de exercícios de yoga podem influenciar na 
melhora de transtornos mentais como ansiedade e depressão, 
consolidando assim, a medicina alternativa, a chamada 
práticas “Harmony & Health”. Ao final deste estudo ficou 
comprovado a eficácia e viabilidade dessas atividades como 
medida para a redução do sofrimento psicossocial dos 
membros da igreja rural a curto prazo. Porém, para uma 
melhor abordagem, os autores do artigo recomendam a 
atuação de líderes comunitários leigos ou profissionais da 
saúde no recrutamento e condução de sessões de mind-body 
(MB) nas variadas comunidades, assim como, nos ambientes 
menos favorecidos (rural), reduzindo as disparidades de 
saúde rurais (MAMA et al., 2020).

Em síntese, fica claro a relação da espiritualidade com 
a religião e como essas estão diretamente ligadas com o 
aumento da autoestima do indivíduo, possibilitando que o 
paciente tenha uma maior segurança nas decisões quanto ao 
seu tratamento e maior autonomia durante o seu processo 
de cura. Dessa forma, os estudos utilizados trouxeram a 
aplicação da espiritualidade como uma forma de aumentar 
o vínculo do profissional de saúde com o paciente e ajudá-lo 
no controle da ansiedade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, de acordo aos dados levantados, é possível 
concluir que a espiritualidade e a religiosidade contribuem 
para o controle de momentos ansiosos, um importante 
aliado no tratamento dos transtornos da ansiedade. Visto 
que, com esses artifícios o indivíduo terá uma melhora 
em sua autoestima e, consequentemente, terá uma maior 
autoconfiança em suas decisões, o que contribuirá para um 
melhor manejo de seu tratamento, seja da ansiedade em si, 
seja uma outra comorbidade que esteja lhe desencadeando 
uma ansiedade. Além disso, alguns estudos demonstraram 
que quanto maiores os níveis de experiências espirituais 
que o indivíduo tem diariamente, menores são as chances 
de eles desenvolverem psicopatologias, pois as pessoas que 
não mantêm o contato com a espiritualidade podem acabar 
ficando sem um sentido na vida. 

Conclui-se que o trabalho conseguiu ampliar a 
compreensão acerca da utilização da espiritualidade como 
recurso no tratamento e controle da ansiedade. Sendo essa 
temática de grande relevância para que os profissionais 
médicos consigam aplicá-la a si mesmos e, assim, terem um 
melhor autodesenvolvimento em todos os aspectos. Pois, a 
demonstração de cuidado, afeto e empatia pelos pacientes, 
juntamente com a orientação e incentivo a espiritualidade, 
pode auxiliar na melhoria da qualidade de vida da pessoa 
que está sendo acompanhada. Além disso, essas medidas 
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ajudam a fortalecer a relação médico-paciente, o que 
proporciona uma melhor adesão ao tratamento. Ademais, 
esse estudo também mostrou a importância da manutenção 
da fé em sua espiritualidade nos tempos caóticos de hoje. 
Porém, por se tratar de um tema relativamente novo e pouco 
abordado se faz necessário novos estudos para um maior 
aprofundamento e compreensão sobre esta temática. 
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Relato do grupo:

Para a formulação do artigo, foi necessário o trabalho 
em grupo, e como principal resultado a finalização do artigo, 
na qual as pessoas inseridas contribuíram positivamente, 
com a principal proposta de escolher um tema que relata 
assuntos atuais, e que se encaixavam com a espiritualidade 
e saúde mental.  

Depois de um tempo de reunião, foi estabelecida 
uma posposta de correção do tema anterior, chegando-se à 
uma conclusão da abordagem de como a espiritualidade e 
religião poderiam influenciar, de maneira positiva e direta, 
nos sintomas de ansiedade na população contemporânea, 
isso, considerando que os transtornos de ansiedade estão 
diretamente relacionados com o emocional e que pode 
receber influência do meio interno e externo. 

Além disso, alguns artigos científicos procurados 
falavam que quanto mais elevado a forma de experiência 
espiritual que a pessoa possui no seu dia a dia, menores os 
problemas enfrentados em relação a psicopatologias.
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impacto da pandemia do covid-19 no
 nÍvel de ansiedade dos discentes e 

docentes do curso de medicina em uma 
instituiÇÃo de ensino

Discentes: Agne Moreira Basi, Edvaldo Florêncio Santos 
Júnior, Karla Cavalcante Silva de Morais, Letícia Medeiros, 
Maria Eduarda Aguiar de Castro Alves, Nadynne Tanajura 
e Rebeca Lopes Aires e Rita de Cássia Silva Tagliaferre.

RESUMO
A pandemia do COVID-19 tem promovido alterações 
significativas na vida das pessoas, com impacto na rotina de 
vida, no trabalho, na economia, saúde, lazer, relacionamentos, 
educação, dentre outros. O presente artigo teve como 
objetivo de avaliar o impacto da pandemia do covid-19 no 
nível de ansiedade dos discentes e docentes do curso de 
Medicina, de uma instituição de ensino superior no interior 
da Bahia, identificando como a saúde mental dos discentes 
e fatores associados afetam o comportamento e as questões 
de aprendizagem. O estudo tratou-se de uma pesquisa 
transversal, quantitativa de cunho exploratório, com aplicação 
de questionário online. A pesquisa começou após a aprovação 
pelo comitê de ética envolvendo seres humanos e após o 
consentimento livre esclarecido, através de dados relacionados 

BLOCO 2: 
COVID 19 E O AUMENTO DA ANSIEDADE
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ao perfil sóciodemográfico, saúde mental, aprendizagem 
remota e ansiedade. Os resultados auxiliaram ao entendimento 
do quanto a pandemia afetou a saúde mental, trazendo 
ansiedade e prejuízos na aprendizagem dos acadêmicos e do 
corpo docente da referida instituição. 
Palavras- chave: Ansiedade. COVID-19. Medicina.

ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has promoted significant changes 
in people’s lives, impacting their daily lives, work, economy, 
health, leisure, relationships, education, among others. This 
article aimed to assess the impact of the covid-19 pandemic 
on the anxiety level of medical students and faculty at 
a higher education institution in the interior of Bahia, 
identifying how the mental health of students and associated 
factors affect behavior and learning issues. It was a cross-
sectional, quantitative, exploratory research, applying an 
online questionnaire of the Forms type. Participants were 
evaluated, after approval by the ethics committee involving 
research with human beings and after informed consent, 
through data related to sociodemographic profile, mental 
health, remote learning and anxiety. The results helped 
to understand how this pandemic affected mental health, 
brought anxiety and damage to the learning of academics 
and faculty. The work also served to develop strategies to 
better deal with the context.
Keywords: Anxiety. COVID-19. Medicine.
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1. INTRODUÇÃO

Um surto de pneumonia grave começou a chamar 
atenção de médicos chineses na cidade de Wuhan, no final 
de 2019. Posteriormente, o agente causador desta doença 
respiratória foi identificado como sendo uma nova cepa de 
coronavírus, provavelmente oriunda de morcegos, tendo 
sofrido mutação no pangolim. O vírus encontrado era muito 
similar ao coronavírus que causou a pandemia de SARS 
em 2002, sendo então denominado SARS-CoV-2, e a doença 
provocada por ele Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
(ZHU, 2020). Alguns meses depois, outros pacientes fora 
da China já haviam sido infectados pelo vírus, o que levou 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar uma 
pandemia de COVID-19 (OMS, 2020).

Uma pandemia que traz consigo impactos na rotina de 
vida, no trabalho, na economia, saúde, lazer, relacionamentos, 
educação e diversos outros comportamentos essenciais à 
vida humana (DUARTE et al., 2020). Por ser uma doença 
respiratória e, portanto, de fácil disseminação, em abril de 
2020, diversas instituições de ensino (do nível básico ao 
superior) já estavam fechadas, como medida de proteção 
contra o coronavírus. Estima-se que cerca de 1,8 bilhões de 
estudantes em todo o mundo estavam sem aula naquele 
período (UNESCO, 2020).

Além dos efeitos sobre o estilo de vida, ocorrem também 
alterações no comportamento das pessoas como: estado de 
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alerta, preocupação, confusão, estresse, medo, sensação 
de falta de controle, o que acarreta danos diretos à saúde 
mental da população. Estudos apontam que essas reações 
são normais diante de uma situação anormal, podendo ter 
impactos diferentes nos seres humanos, considerando sua 
singularidade e o grau de vulnerabilidade que cada pessoa 
se encontra naquele momento (FIOCRUZ, 2020; TAYLOR, 
2019). Algumas pessoas têm problemas emocionais que 
são anteriores a pandemia e que podem se agravar neste 
contexto, outras são mais resilientes ao estresse e outras 
podem ignorar o contexto com comportamentos de risco 
e não protetivos. Taylor (2019) afirma que a exposição da 
mortalidade em alta escala e até de entes queridos, pode 
desencadear transtornos mentais como de humor, ansiedade 
e transtorno de estresse pós-traumático.

A OMS (2021) aponta que um terço da população 
exposta a pandemia pode vir a sofrer algum tipo de 
manifestação psicopatológica se não for providenciado 
nenhum tipo de cuidado específico para todas as reações e 
sintomas apresentados. Além disso, o impacto psicológico da 
pandemia evidencia que a capacidade de enfrentamento das 
pessoas afetadas pode gerar uma perturbação psicossocial 
com risco de surgimento de transtornos psíquicos.

Por se tratar de um fenômeno recente, ainda existem 
poucos estudos que investigaram as implicações da 
saúde mental na pandemia atual, dentre eles destaca-se 
dois estudos um realizado por Wang et al. (2020) com a 
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população da China, incluindo 1.210 participantes em 194 
cidades, no primeiro estágio da pandemia, divulgando 
sintomas moderados a severos de ansiedade, em 28,8%, 
dos respondentes. Outro estudo realizado por Maia e 
Dias (2020) foi conduzido com dois grupos de estudantes 
universitários, avaliou também os níveis ansiedade, sendo 
a amostra 1 constituída por 460 sujeitos em um período 
normal e a amostra 2 por 159 sujeitos, durante a pandemia, 
demonstrando níveis de ansiedade muito mais elevados 
na população do estudo durante o período da pandemia.

Em todo o âmbito da vida acadêmica os estudantes 
são expostos a situações de desgaste e estresse como 
competitividade, rotina de estudo exaustiva, limitação nas 
horas de sono, dentre outras. Araújo et al. (2013) relata que 
os sintomas de estresse, ansiedade ou depressão afetam 
diretamente a qualidade de vida dos acadêmicos. Tais 
fatores supracitados contribuem para a vulnerabilidade 
física e psicológica dos acadêmicos de Medicina. Além de 
toda essa sobrecarga emocional os quais estão expostos 
acredita-se que o novo cenário da pandemia tenha agravado 
os níveis de ansiedade nestes na medida em que gerou 
insegurança, medo de morrer ou de perder quem ama, 
impotência, frustações e incertezas em relação ao futuro. Em 
eventos como este, é esperado que uma parcela significativa 
da população possa vir a sofrer de transtornos psíquicos 
como a ansiedade. Por ser um evento recente, evidencia-se 
poucos estudos até o presente momento que abordem os 
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impactos do COVID-19 e do isolamento social na saúde 
mental de estudantes universitários. 

Dessa forma, o presente trabalho visou responder a 
seguinte pergunta: Quais os impactos promovidos pela 
pandemia da COVID-19 na saúde mental e, por conseguinte, 
no processo ensino-aprendizagem de acadêmicos de uma 
instituição de ensino superior de uma faculdade no interior 
da Bahia. Objetivou-se avaliar o impacto da pandemia da 
COVID-19 na saúde mental da população acadêmica de uma 
Instituição de Ensino Superior privada no interior da Bahia. 

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi quantitativa com recorte transversal de 
caráter exploratório e descritivo. Os dados foram coletados 
por meio de um questionário online e foi desenvolvida 
em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, 
localizada no sudoeste da Bahia. A cidade está localizada 
há 510 km de Salvador, com uma população estimada em 
340.199 habitantes (IBGE, 2010). A IES conta com o curso 
de Medicina, atualmente há um total de 102 docentes e 
812 alunos matriculados e regulares. Foram informantes 
da pesquisa os discentes da IES supracitada regularmente 
matriculados no curso de Medicina como também os 
docentes do referido curso, de qualquer período. Como 
critérios de inclusão: alunos matriculados no curso de 
medicina e docentes que lecionam no curso. Os critérios 
de exclusão foram: alunos não matriculados na instituição 
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de ensino, docentes que atuam em outro curso da IES que 
não seja em Medicina e os que se recusarem a participar da 
pesquisa não assinando o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). No total foram 13 docentes e 87 dicentes, 
que participaram da pesquisa.

Os dados foram coletados por meio de um questionário 
online, confeccionado pela plataforma Google Forms, pelos 
pesquisadores e aplicada de maneira remota. Os tópicos 
que foram incluídos nesse instrumento de coleta de dados 
traçaram um perfil sociodemográfico dos acadêmicos, 
bem como estabeleceu uma associação entre o COVID-19 
e a saúde mental dos docentes e discentes. A coleta foi 
desenvolvida após a aprovação pelo comitê de Ética em 
Pesquisa envolvendo seres humanos, respeitando as normas 
da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sob 
o parecer: 4.735.787, emitido pela Faculdade Independente 
do Nordeste (FAINOR), CAAE: 46991021.3.0000.5578, 
pelo parecer substanciado do CEP. Os participantes da 
pesquisa receberam a explicação quanto aos benefícios, 
bem como a finalidade e metodologia do projeto. Por fim, 
esses indivíduos assinaram o TCLE, aceitando participar 
espontaneamente, sem benefício financeiro e com a garantia 
do sigilo de sua identidade.

Os dados foram lançados em uma planilha no software 
Microsoft Excel para cálculo de média, moda e mediana. 
A análise estatística foi realizada utilizando o software 
com um valor de p < 0.05 considerado como diferença 
estatisticamente significante. Os dados foram obtidos 
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através de uma análise de Principal Component Analysis 
(PCA) ou Multiple Correspondence Analysis (MCA).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3. 1. Análise com os discentes

3. 1. 1. Caracterização sociodemográfica dos discentes de 
medicina

A amostra foi composta por 87 estudantes, desses a 
maioria era do sexo feminino (76,7%), com média de idade 
(M=20,2; DP=4,1). Quanto ao estado civil, 89,7% eram solteiros 
e apenas 10,3% eram casados. A maioria dos respondentes 
se enquadra na faixa etária entre 18 e 22 anos (61%), 25,2% 
se encontravam entre 23 e 27 anos, 11,5% entre 28 e 32 anos 
e apenas 2,3% têm entre 33 e 37 anos.

Quanto ao semestre cursado, do total de estudantes, 
48,3% encontravam-se entre o 5º e 8º período (ciclo clínico) 
e 46% entre o 1º e 4º período (ciclo básico). Ademais, 5,7% 
cursavam entre o 9º e o 12º período, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos discentes de 
medicina em uma Instituição de Ensino Superior privada de 

Vitória da Conquista-Ba, Brasil, 2021.

Variáveis Categorias Frequência 
absoluta (n)

Frequência 
relativa (%)

Sexo
Feminino 67 76,7
Masculino 20 23,3

Faixa etária

18-22 53 61,0
23-27 22 25,2
28-32 10 11,5
33-37 2 2,3

Estado civil

Solteiro 78 89,7
Casado 9 10,3

Separado 0 0
Divorciado 0 0

Viúvo 0 0

Filhos 
Sim 4 4,6
Não 83 95,4

Gestante
Sim 0 0
Não 87 100

Semestre 
cursado

Ciclo básico
(1º ao 4º) 40 46,0

Ciclo clínico
(5º ao 8º) 42 48,3

Internato
(9º ao 12º) 5 5,7

Renda 
familiar 

R$ 0 a R$ 5.200 31 35,6
Acima de R$ 5.201 56 64,4

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

No que diz respeito à análise das características 
sociodemográficas, os resultados refletem uma divergência 
estatisticamente significativa entre os indivíduos do sexo 
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feminino e masculino, já que 76,7% dos estudantes eram 
mulheres. Estudos prévios demonstraram que há uma maior 
vulnerabilidade ao estresse e ansiedade no sexo feminino, 
devido aos múltiplos papéis exercidos pela mulher na 
sociedade juntamente com as oscilações hormonais, que 
interferem no humor (XIAO et al, 2020). Todavia, outro 
estudo apontou não haver diferenças entre a incidência 
de transtornos mentais entre os sexos entre estudantes de 
medicina. De acordo com o estudo de Liu e colaboradores 
(2020), no âmbito psíquico ambos os sexos foram afetados 
igualmente durante a pandemia da Covid-19.

A faixa etária inferior aos 20 anos, configura-se 
por intensas transformações devido a transição entre a 
adolescência e o início da vida adulta (ROCHA E SASSI, 
2013). Já os indivíduos com faixa etária superior a 20 
anos, geralmente demonstram maior amadurecimento e 
capacidade de enfrentar os estressores (GRETHER et al, 
2019). No nosso estudo, a média de idade dos estudantes 
foi de 20,2 anos, considerada uma faixa etária vulnerável, 
porém corroborando com outros estudos, não foi possível 
comprovar em qual faixa etária há um maior risco para o 
desenvolvimento de transtornos mentais (COSTA et al., 2020; 
GRETHER et al., 2019).

Os estudos demonstram que entre os solteiros os 
distúrbios mentais são mais comuns do que entre os 
indivíduos casados. Segundo Teixeira et al. (2020), em 
seu estudo foi possível observar que 53,5% dos solteiros 
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encontravam-se em sofrimento psíquico. Esse dado foi 
justificado pelo fato de o casamento proporcionar maior 
segurança e melhor satisfação sexual.

Concernente ao período da graduação, Fiorotti (2010) 
em sua análise detectou que a prevalência de transtornos 
mentais entre os discentes do curso de medicina é maior 
durante o ciclo básico (43,6%), comparando com os alunos 
do ciclo clínico (40,3%) e do internato (27%). 

3. 1. 2. Relação entre aspectos sociais, hábitos de 
vida durante a pandemia da Covid-19 e a presença de 
sofrimento psíquico nos discentes de medicina

Durante a pandemia, 75,9% dos estudantes relataram 
diminuição na renda familiar. Porém, apenas 93,1% 
não ficaram desempregados nesse período. Dentre os 
estudantes, apenas 21,8% tiveram o diagnóstico de Covid-19 
enquanto 78,2% não tiveram diagnóstico positivo para o 
vírus.  Foi observado que 90,8% dos estudantes não fazem 
parte do grupo de risco e 55,2% não convivem com pessoas 
que são do grupo de risco. Dentre a amostra analisada, 
54% já realizou algum tipo de acompanhamento em saúde 
mental. E em relação a presença de sofrimento psíquico, 
71,3% dos participantes relataram não ter um diagnóstico 
de transtorno mental, porém 28,7% informaram ter algum 
tipo de sofrimento mental diagnosticado. Cerca de 98,8% 
dos estudantes utilizam de alguma estratégia para lidar 
com os desafios emocionais. Do total de estudantes, 36,8%, 
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21,8% e 21,8% realizam atividades físicas, conversam 
com amigos ou contam com apoio de algum profissional, 
respectivamente. Ademais, 1,2% dos participantes 
relataram não utilizar nenhuma estratégia das opções 
fornecidas para lidar com os desafios emocionais. 

Tabela 2 – Relação entre aspectos sociais, hábitos de vida 
durante a pandemia da Covid-19 e a presença de sofrimento 
psíquico, nos discentes de medicina em uma Instituição de 
Ensino Superior privada no interior da Bahia, Brasil, 2021.

Variáveis Categorias
Frequência 

absoluta 
(n)

Frequência 
relativa (%)

Houve diminuição 
da renda familiar no 
período da pandemia

Sim 66 75,9

Não 21 24,1

Ficou desempregado 
no período da 

pandemia

Sim 6 6,9

Não 81 93,1

Diagnóstico de 
Covid-19

Sim 19 21,8
Não 68 78,2

Faz parte do grupo 
de risco do Covid-19

Sim 8 9,2

Não 79 90,8

Está em isolamento 
social

Sim 20 23,0

Não 67 77,0

Convive na mesma 
casa que pessoas do 

grupo de risco do 
Covid-19

Sim 39 44,8

Não 48 55,2

Já realizou 
acompanhamento de 

saúde mental 

Sim 47 54,0

Não 40 46,0

(continua)
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Tem algum 
diagnóstico de 

transtorno mental

Sim 25 28,7

Não 62 71,3

Estratégias utilizadas 
para lidar com os 

desafios emocionais 

Conversa 
com amigos 19 21,8

Atividades 
físicas 32 36,8

Apoio 
familiar 10 11,5

Apoio 
profissional 19 21,8

Habilidades 
artísticas 1 1,2

Todos as 
alternativas 

acima
5 5,7

Nenhuma 
das 

alternativas
1 1,2

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

3.1.3 Avaliação da saúde mental e física dos discentes 
de medicina

No montante dos 87 discentes, foram escaladas 16 
variáveis para serem respondidas objetivamente com “sim” 
ou “não”. As variáveis foram escolhidas de acordo com o 
que se acredita ser um dos pilares para uma saúde bem 
estabelecida e, entre eles, possíveis manifestações que o 
seu não estabelecimento poderia acarretar. Nesse sentido 
a análise de que a taxa de pessoas que apresentam dores 
de cabeça frequentes foi de 52,17%, assim como, os que 

(continua)
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(continua) apresentam sono de má qualidade foi de 52,87% e os que 
apresentam nervosismo, tensão ou preocupação é de 79,31% 
mostram sinais de alerta. 

Conhecendo o conceito de saúde de acordo com o 
pensamento da OMS, de que não é apenas ausência de 
doença, mas um completo bem-estar físico, mental e social, 
diversos fatores influenciam na saúde física e mental do 
indivíduo, funcionando como precursor ou agravante de 
determinado processo de adoecimento. Portanto essas 
manifestações podem ser resultadas de estresse e ansiedade 
devido a vivência desse período pandêmico junto a vivência 
diária de demandas acadêmicas.

Na vivência do discente, acumulam-se obrigações, 
necessidade de experiências acadêmicas, decisões e tarefas 
a serem realizadas, que vão acumulando dentro de uma 
rotina exaustiva causando, sem que o indivíduo perceba, um 
adoecimento silencioso, trazendo consigo sentimentos de 
tristeza, dificuldade de realizar com satisfação as atividades 
diárias e dificuldade em tomar decisões, como mostram as 
taxas nessa nossa pesquisa realizada, de 51,72%, 59,77% e 
54,02% respectivamente (FERREIRA, 2021).

Tendo em vista o ambiente estressor que o novo 
coronavírus proporciona e que a vida acadêmica 
naturalmente também é sobrecarregada, pode ser 
analisado que, na maioria das vezes, mesmo aquelas taxas 
apresentadas nas tabelas dos resultados, que sejam a maior 
porcentagem como resposta negativa, existe, ainda assim, 
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um número quase que equiparado, como por exemplo 
pessoas que relataram ter dificuldades em se interessar 
pelas atividades, onde 52,87% responderam negativamente, 
mas uma quantidade significativa de 47,13% respondeu 
positivamente, podendo a partir daí fazer com que fique 
subentendido o impacto, mesmo que não seja maioria. 
Nesse sentido, o mesmo caso se faz presente em dificuldade 
de pensar com clareza, onde 58,62% responderam 
negativamente, mas também uma parcela importante de 
41,38% respondeu positivamente.

A pandemia do Covid-19 está causando o adoecimento 
mental tanto da população em geral, como de profissionais e 
estudantes da saúde, sobretudo quando se fala em ansiedade 
e depressão. O medo da contaminação, a incerteza, a solidão 
do isolamento o e o número de mortes geram sérios impactos 
que vão se materializando através desses, por exemplo, 
sintomas gástricos (falta apetite, má digestão), mesmo que 
no estudo tenha sido minoria. O fato de ter pessoas que 
passaram a “levar sustos facilmente” evidencia o estado 
de alerta constante em que 61,54% dos participantes da 
pesquisa se encontram. Além dos alunos que referem 
cansaço na maior parte do tempo (46,15%). Todos esses são 
sinais que transparecem adoecimento mental (MOREIRA, 
2020), como apresentado na Tabela 3.
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Tabela 3: Avaliação da saúde mental e física dos discentes de 
medicina durante a pandemia em uma Instituição de Ensino 

Superior privada no interior da Bahia, Brasil, 2021.
Variáveis n %
Apresenta dores de cabeça 
frequentes 

Sim
Não

48
39

52,17
44,83

 Falta de apetite Sim
Não

18
69

20,69
79,31

Apresenta sono de má 
qualidade 

Sim
Não

46
41

52,87
47,13

Assusta-se com facilidade Sim
Não

11
76

12,64
87,36

Tremores nas mãos Sim
Não

15
72

17,24
82,76

Nervosismo, tensão ou 
preocupação 

Sim
Não

69
18

79,31
20,69

Má digestão Sim
Não

28
59

32,18
67,82

Dificuldade de pensar com 
clareza

Sim
Não

36
51

41,38
58,62

Sentimento de tristeza Sim
Não

45
42

51,72
48,28

Choro além do habitual Sim
Não

14
73

16,09
83,91

Dificuldade para realizar com 
satisfação as atividades diárias

Sim
Não

52
35

59,77
40,23

Dificuldade para tomar 
decisões 

Sim
Não

47
40

54,02
45,98

Dificuldade em realizar 
serviços no local de trabalho

Sim
Não

20
67

22,99
77,01

Dificuldade em ter interesse 
pelas coisas

Sim
Não

41
46

47,13
52,87

Ideação suicida Sim
Não

5
82

5,75
94,25

Cansaço referido na maior 
parte do tempo

Sim
Não

26
61

29,89
77,11

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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3.1.4 Avaliação da aprendizagem dos discentes de 
medicina durante a pandemia 

Tendo em vista o novo cenário mundial de uma 
pandemia algumas adaptações foram necessárias na 
tentativa de garantir a continuidade do ensino  no curso 
de Medicina em algumas instituições, como a ocorrência 
de aulas via sistema de Regime Especial de Aprendizagem 
Remota (REAR) que se aproxima da Educação a Distância 
(EAD). Dentro deste contexto os acadêmicos de Medicina 
têm enfrentado o desafio de se adaptar às novas mudanças. 
No intuito de avaliar o impacto do REAR no aprendizado 
e como os acadêmicos se adaptaram a essa nova realidade 
estabelecemos quatro variáveis que considerararam a 
autopercepção do acadêmico ao novo metódo de ensino. 
Assim, considerando a motivação deste para o estudo via 
REAR, 25,29% sentiram-se motivados a estudar, enquanto 
62,07% sentiu-se pouco satisfeito.  Com relação ao local 
que utilizou para estudar , 57,47% considerou tranquilo, 
enquanto 13,79 % considerou o ambiente de estudo agitado. 
No que diz respeito a interação com outros colegas e com os 
professores a maioria (51,72%) considerou ter uma interação 
satisfatória enquanto que 55,17% considerou insatisfatória. 
Além disso, 82,76 % tiveram que mudar o metódo de estudo. 
Por fim, avaliando o semestre letivo no REAR, 25,29% 
considerou um metódo positivo, enquanto que 43,68% 
considerou o metódo insatisfatório e 24,14% foi indiferente, 
como apresentado na Tabela 4.
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Tabela 4: Avaliação da aprendizagem dos discentes de 
medicina durante a pandemia em uma Instituição de Ensino 

Superior privada no interior da Bahia, Brasil, 2021.
Variáveis n %
Autoavaliação da 
motivação para o 
estudo durante o 
REAR

Satisfatória
Pouco Satisfatória
Muito satisfatória

22
54
2

25,29
62,07
2,30

Organização do 
horário de estudo 

Organizou o horário e 
não cumpriu

Organizou o horário e 
cumpriu

Organizou o horário, mas 
cumpriu as vezes

Não organizou um horário 
de estudo

15

18

46

11

17,24

20,69

52,87

12,64

Autoavaliação do 
local de estudo 
durante o REAR

Tranquilo 
Pouco tranquilo

Agitado
Muito agitado
Desorganizado 

Organizado

50
10
12
1
6
8

57,47
11,49
13,79
1,15
6,90
9,19

Autoavaliação da 
interação com os 
colegas 

Satisfatória
Pouco satisfatória
Muito satisfatória

45
37
5

51,72
42,53
5,75

Autoavaliação da 
interação com os 
professores

Satisfatória
Pouco satisfatória
Muito satisfatória

35
48
4

40,23
55,17
4,60

Mudança no 
método de estudo

Sim
Não 

72
15

82,76
17,24

Autoavaliação do 
semestre letivo no 
REAR

Extremamente positivo
Positivo

Indiferente
Negativo

Extremamente negativo

0
22
21
38
6

0
25,29
24,14
43,68
6,70

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Em tempos de pandemia, todos os setores da sociedade 
tiveram que se reinventar e passar por adaptações. Dentre 
esses setores a educação médica também precisou se 
remodelar para seguir com suas atividades (ARRUDA, 
2020). No entanto, é um processo lento, cheio de nuances 
pela sua complexidade politica, pedagógica, institucional. 
No que diz respeito aos resultados do presente estudo, sobre 
a autopercepção do acadêmico de medicina em relação ao 
ensino via REAR , os resultados refletem, de um modo geral, 
a insatisfação com a nova modalidade de ensino. 

O novo formato de educação que envolve o uso de 
videoaulas em tempo real, aulas gravadas, produção de 
atividades online e ampliação das atividades educativas com 
o uso de podcast e broadcasting via redes sociais, tecnologias 
imprescindíveis como estratégia de contenção do vírus. Um 
estudo chinês (WANG et al., 2020) apontou desempenho 
positivo na prevenção e controle do surto de coronavírus 
em universidades que implementaram rapidamente 
medidas de gerenciamento de riscos nas seguintes áreas: 
recolhimento de mensalidades dos alunos, implantação de 
protocolos de resgate médico de emergência, manutenção 
da saúde mental, controle da mobilidade dos recursos 
humanos e, principalmente, inovação em modelos de 
educação online a distância. Entretanto, os autores relatam 
as dificuldades impostas pela barreira socioeconômica dos 
alunos, o que implica em inacessibilidade aos recursos em 
telecomunicações disponibilizados.
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Com o fechamento das escolas e as mudanças 
comportamentais exigidas para prevenção da disseminação 
da COVID-19, a população acadêmica se torna vulnerável ao 
adoecimento mental. Sendo assim, as gestões das instituições 
de ensino têm buscado novos canais de comunicação para 
veicular os conteúdos acadêmicos. Dessa forma, o ensino 
remoto via internet se mostrou como uma ferramenta 
para lidar com a pandemia na condição de afastamento da 
população estudantil (BARRET, 2020).

Vieira e Moisés (2017) abordam os problemas 
relacionados a falta de motivação dos alunos para a 
realização de disciplinas na modalidade à distância, seja por 
impressão de falta de tempo ou de compreensão das aulas 
apresentadas via REAR. Sathler (2020) afirma ainda que 
parte desse desestímulo surge pelas aulas de má qualidade 
decorrentes da falta de fiscalização e de capacitação dos 
professores a nova metodologia de ensino.

Estudos demonstram que tal fato pode ser decorrente 
da ausência de experiência da prática clínica no contexto 
de pandemia, visto que são essenciais para a formação 
acadêmica do médico uma vez que permite a inserção do 
estudante na realidade problematizadora do conhecimento 
necessário para se formar o médico (BATISTA, 2018). Além 
disso, diante de um novo contexto educacional o estudante 
se viu obrigado a aprender uma nova forma de estudar e 
de se adaptar a um novo ambiente de estudo e ensino que 
muitas vezes não fora propicio ao seu aprendizado, tanto 
no que diz respeito a estrutura do local, como por exemplo 



60

GRUPO DE PSICOLOGIA POSITIVA E ESPIRITUALIDADE

ambientes familiares repletos de distrações, quanto ao acesso 
à educação via internet.

3.1.5 Avaliação dos níveis de ansiedade dos discentes 
de medicina durante a pandemia

Os resultados não apresentando grandes discrepâncias, 
mostraram que a pandemia não teve efeito modificador 
na rotina e nem nos níveis de ansiedade dos discentes. 
Dos entrevistados, 79,31% relataram que os sintomas 
de ansiedade não se agravaram, 72,41% relataram que 
a ansiedade não foi desencadeada durante a pandemia, 
81,61% relataram que a rotina não ficou mais pesada, 
85,06% relataram que a rotina não ficou mais leve e 78,16% 
relataram que a ansiedade não piorou durante a pandemia). 
Entretanto, 78,16% afirmaram que houve o surgimento de 
novos sintomas de ansiedade após a pandemia. Todos esses 
dados podem sugerir a hipótese de que apesar de novos 
sintomas ansiosos terem surgido durante a pandemia, esse 
é um problema intrinsicamente ligado à rotina acadêmica e 
que, mesmo com as mudanças impostas com a pandemia, 
não sofreu alteração. 

Os relatos de procura de ajuda psicológica chegaram 
a 67,2% dos discentes, o que pode demonstrar preocupação 
com a saúde mental, mas não se pode inferir quantas vezes 
tal ajuda foi requerida, portanto os efeitos benéficos na 
redução da ansiedade, promovidos por essas consultas, pode 
não estar presente na vida dos acadêmicos. Ao contrário da 
procura por ajuda psicológica, as procuras por consultas 
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no psiquiatra foram pequenas (21,84%). O uso de drogas 
ilícitas ou lícitas pareceu não se fazer presente na vida dos 
discentes (11,49% e 26,44% usam, respectivamente), mas os 
adeptos às bebidas alcoólicas são mais que o dobro daqueles 
adeptos às drogas ilícitas.

Tabela 5: Avaliação dos níveis de ansiedade dos discentes de 
medicina durante a pandemia em uma Instituição de Ensino 

Superior privada no interior da Bahia, Brasil, 2021.
Variáveis n %
Agravamento dos 
sintomas de ansiedade

Sim
Não 

18
69

20,69
79,31

Surgimento de 
algum novo sintomas 
relacionados a ansiedade

Sim
Não

68
19

78,16
21,84

Ansiedade foi 
desencadeada na 
pandemia

Sim
Não 24

63
27,59
72,41

Rotina ficou mais 
estressante

Sim
Não

16
71

18,39
81,61

Rotina ficou mais leve Sim
Não

13
74

14,94
85,06

Os níveis de ansiedade 
pioraram na pandemia

Sim
Não

19
68

21,84
78,16

Usa ou já usou algum 
medicamento para 
ansiedade

Sim
Não

30
57

34,48
65,52

Procurou ajuda 
psicológica 

Sim
Não

59
28

67,82
32,18

Procurou ajuda psiquiatra Sim
Não

19
68

21,84
78,16

Fez uso de droga ilícita Sim
Não

10
77

11,49
88,51

Consumiu bebida alcoólica Sim
Não

23
64

26,44
73,56

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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Pode-se estabelecer que entre os discentes, não 
houve agravamento dos sintomas de ansiedade durante 
a pandemia e nem que esta foi desencadeada durante o 
período pandêmico, o que revela que boa parte destes 
já sofriam deste transtorno, informação que pode ser 
observada também quando se percebe que não houve piora 
dos níveis de ansiedade durante o momento pandêmico 
entre os estudantes e que muitos já haviam procurado em 
algum momento ajuda psicológica. Tal achado reflete a 
fala de Quek et al. (2019), quando dizem que as escolas de 
medicina são as que mais demandam trabalhos de apoio 
acadêmico e emocional a seus estudantes, sendo que fora da 
América do Norte, estudos mostraram taxas de ansiedade 
entre discentes de medicina variando entre 7.7% e 65.5 %. 
Embora atinja taxas tão altas quanto 65.5%, os mesmos 
autores destacam que a ansiedade ainda é menos estudada 
que a depressão entre acadêmicos, o que é preocupante, pois 
discentes ansiosos têm menor performance na faculdade e 
possuem dificuldade de promover qualidade do cuidado 
com os pacientes. 

Ainda para Quek et al. (2019), as principais causas da 
alta prevalência de ansiedade nos estudantes de medicina 
envolvem fatores como alta cobrança, abuso dos estudos, 
privação do sono e dificuldades financeiras, bem como 
a alta carga de trabalho e estresse e o convívio com a 
morte de pacientes. Curiosamente, os autores mostraram 
taxas altíssimas de ansiedade (chegando a até quase 90%) 
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em discentes de cursos de medicina do Oriente Médio, 
fazendo-os estabelecer uma relação com a estigmatização 
da procura por ajuda em saúde mental. Além disso, os 
resultados tabelados mostraram que novos sintomas 
relacionados à ansiedade surgiram entre os discentes 
apesar de a rotina não ter ficado nem mais estressante e 
nem mais leve. Embora não especificados, a fadiga, tontura, 
respiração curta, náuseas, dor abdominal, palpitações, dor 
de cabeça e incontinência urinária são sintomas comuns. 
Drogas como álcool, cocaína e anfetaminas são usadas 
muitas vezes como “válvula de escape” por pessoas que 
sofrem de ansiedade, o que é demonstrado por Berrio-
Torres et al. (2018), quando os autores trazem que estudos 
pré-clínicos comprovaram hábitos de procura e recaída 
por tais drogas sob estímulo do estresse crônico (uma das 
causas da ansiedade). O estresse causado pela sobrecarga 
que a Faculdade de Medicina causa em seus discentes 
aumenta as concentrações de cortisol pelo estímulo do eixo 
Hipotálamo-Hipófise-Adrenal, estimulando a procura por 
drogas com poder ansiolítico, no entanto, não há entre a 
maioria dos discentes, uso de bebidas alcoólicas, drogas 
ilícitas ou medicamentos para ansiedade. 

Na análise de MCA existe uma clara relação positiva 
entre o consumo de fármacos para ansiedade e falta de 
apetite, tremor nas mãos, má digestão e déficit de atenção, 
sintomas típicos de estresse segundo Rosiek et al. (2016), 
o que implica novamente na relação íntima entre estresse 
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e ansiedade. O uso de drogas ilícitas está distante das 
demais variáveis, mas pode haver uma relação positiva com 
ideações suicidas, uma vez que o estresse e ansiedade podem 
predispor à depressão, posteriormente ao uso dessas drogas 
e por fim, às ideações suicidas. Rosiek et al. (2016) fazem 
uma íntima associação entre o estresse crônico e situações 
negativas recorrentes que podem ocorrer dentro do âmbito 
acadêmico à depressão e posteriores pensamentos e ações 
de suicídio. É válido ressaltar que na mesma pesquisa, 
foi mostrado que o estresse implica em mais de 46% dos 
estudantes de medicina, em sintomas de ansiedade, que 
podem culminar em sintomas depressivos se o estresse se 
tornar uma situação crônica. 
3.2 Análise com os docentes

3.2.1 Caracterização sociodemográfica dos docentes de 
medicina

Foi realizada também a análise de dados com as 
informações dos docentes do curso de medicina desta 
mesma instituição de ensino superior, e a partir disso foram 
feitos os resultados.

No montante de 13 participantes, a maioria dos 
docentes são do sexo feminino, apresentando idade média 
de 39 anos. O estado civil da maioria era casado (69,23%), e 
mais de 50% possuem filhos (61,54%), e não houve nenhuma 
gestante.  Mais de 50% apresentavam mais de 7 anos na 
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docência (53,85%) e mais de 5 anos na IES (69,23%).  Todos 
possuem renda familiar acima de R$5.201,00, afirmaram que 
houve redução, porém não ficaram desempregados. 

Na amostra realizada, grande parte dos entrevistados 
(53,85%) relataram que não foram diagnosticados de COVID 
19 e destes, 93,31% fazem parte do grupo de risco. Cerca de 
76,92% afirmaram ter acesso a informações sobre o número 
infectados e mortos pelo novo coronavírus. Sobretudo, 
53,85% dos docentes afirmam estar fazendo o isolamento 
social. O isolamento social é uma estratégia para evitar a 
transmissão de doenças, como a COVID 19. Porém, isso 
acarreta algumas implicações relacionadas à saúde mental 
pois é necessário o afastamento de amigos e familiares, além 
de ser uma estratégia que não tem tempo predeterminado 
para acabar (BROOKS et al., 2020), e que pode proporcionar 
tédio (BARARI et al., 2020) e medo (LIMA et al., 2020). 
Cerca de 76,92% dos entrevistados afirmaram morar na 
mesma casa que pessoas pertencentes ao grupo de risco 
do COVID-19.

A ma ior ia  (61, 54%)  a f i r mou que rea l i zou 
acompanhamento de saúde mental, que é um instrumento 
muito positivo para momentos difíceis e de isolamento, 
porque nesse período, alguns transtornos mentais podem 
ser engatilhados como os transtornos de ansiedade (BARARI 
et al., 2020; LIMA et al., 2020) e depressão (PANCANI et 
al., 2020), apesar de relatarem que não tiveram nenhum 
diagnóstico de transtorno mental. Entre as estratégias 
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utilizadas pelo público-alvo para lidar com esses desafios, a 
prática de exercício físico (38,46%) obteve maior incidência, 
mas roda de conversas com amigos (15,38%), apoio familiar 
(15,38%), apoio profissional (30,77%) também foram 
utilizados como forma terapêutica para os momentos de 
estresse e ansiedade exacerbados.

Tabela 6: Caracterização sociodemográfica dos docentes de
medicina em uma Instituição de Ensino Superior privada no 

interior da Bahia, Brasil, 2021.
Variáveis N %

Sexo Feminino
Masculino

7
6

53,85
46,15

Média de Idade: 39 anos (desvio padrão de 5,4)

Estado Civil 

Solteiro
Casado

Separado
Divorciado

Viúvo

2
9
1
1
0

15,38
69,23
7,69
7,69

0

Quanto tempo na 
docência 

 De 0 a 3 anos
De 3 anos e 1 dia a 7 

anos
Acima de 7 anos

2
7
4

15,38
53,85
30,77

Quanto tempo na 
IES

De 0 a 3 anos
De 3 anos e 1 dia a 7 

anos
Acima de 7 anos

5
9
0

38,46
69,23

0

Filhos Sim
Não

8
5

61,54
38,46

Gestante Sim
Não

0
13

0
100

(continua)
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Renda Familiar De R$ 0 até R$5.200
Acima de R$ 5.201

0
13

0
100

Renda diminuiu Sim
Não

3
10

23,08
76,92

Ficou 
desempregado 
no período da 
pandemia

Sim
Não

0
13

0
100

Diagnóstico de 
COVID-19

Sim
Não

6
7

46,15
53,85

Faz parte do 
grupo de risco do 
COVID-19

Sim
Não

1
12

7,69
92,31

Acesso a nformações 
sobre o numero de 
infectados e mortes 
pelo novo Corona 
Vírus 

Pouco
Médio
Muito 

1
2
10

7,69
15,38
76,92

Está em isolamento 
social

Sim
Não 

6
7

46,15
53,85

Média de tempo de isolamento social: 350 dias (desvio padrão de 166,4) 

Convive na mesma 
casa que pessoas 
no grupo de risco 
do COVID-19

Sim
Não 

3
10

23,08
76,92

Já realizou 
acompanhamento 
de saúde mental

Sim
Não 

8
5

61,54
38,46

Tem algum 
diagnóstico de 
transtorno mental

Sim
Não 

5
8

38,46
61,54

Estratégias 
utilizadas 
para lidar com 
os desafios 
emocionais

Conversa som 
amigos

Atividades físicas 
Apoio familiar 

Apoio profissional 
Habilidades artísticas 
Todas as alternativas

2
5
2
4
0
0

15,38
38,46
15,38
30,77

0
0

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

(continua)
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3.2.2 Avaliação da saúde mental e física dos docentes 
de medicina

Foi realizado uma pesquisa com 16 questões a serem 
avaliadas pelos 13 docentes pesquisados em relação a saúde e 
física e mental dos entrevistados. A pesquisa foi selecionada 
para entender o perfil da manifestação da ansiedade causada 
nos entrevistados e direcionada abordando os aspectos 
pilares presentes em alguns transtornos como o de ansiedade 
e depressão.

Foram avaliados a presença e dor de cabeça nesse 
período, que 46,15% dos participantes afirmaram sentir. 
A falta de apetite foi elencada em 7,69%, presença de sono 
de má qualidade em 38,46%, assustam-se com facilidade 
em 61,54%, tremor nas mãos em 30,77%, nervosismo, 
tensão e preocupação presente em quase a totalidade dos 
participantes, sendo presente em 91,31%. A má digestão 
foi relatada como presente em 46,15%. Além de apresentar 
dificuldade de pensar com clareza em 53,85%.

Alguns sintomas listados nas entrevistas estão mais 
relacionados com transtornos depressivos e outros com 
transtornos de ansiedade. Dos primeiros, foram citados os 
sentimentos de tristeza de 46,15%, 38,46% relataram choro 
além do habitual, 46,15% afirmaram dificuldade para realizar 
com satisfação as atividades diárias, 53,85% dificuldade 
de tomar decisões. Outros sintomas foram relatados pelos 
entrevistados, como a dificuldade de realizar serviços no 
local de trabalho, dificuldade em ter interesse pelas coisas, 
ideação suicida e cansaço referido na maior parte do tempo.
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Tabela 7: Avaliação da saúde mental e física dos docentes de 
medicina durante a pandemia em uma Instituição de Ensino 

Superior privada no interior da Bahia, Brasil, 2021.
Variáveis n %
Apresenta dores de cabeça 
frequentes 

Sim
Não

6
7

46,15
53,85

 Falta de apetite Sim
Não

1
12

7,69
92,31

Apresenta sono de má 
qualidade 

Sim
Não

5
8

38,46
61,54

Assusta-se com facilidade Sim
Não

8
5

61,54
38,46

Tremores nas mãos Sim
Não

4
9

30,77
69,23

Nervosismo, tensão ou 
preocupação 

Sim
Não

12
1

91,31
7,69

Má digestão Sim
Não

6
7

46,15
53,85

Dificuldade de pensar com 
clareza

Sim
Não

7
6

53,85
46,15

Sentimento de tristeza Sim
Não

6
7

46,15
53,85

Choro além do habitual Sim
Não

5
8

38,46
61,54

Dificuldade para realizar com 
satisfação as atividades diárias

Sim
Não

6
7

46,15
53,85

Dificuldade para tomar 
decisões 

Sim
Não

7
6

53,85
46,15

Dificuldade em realizar serviços 
no local de trabalho

Sim
Não

5
8

38,46
61,54

Dificuldade em ter interesse 
pelas coisas

Sim
Não

4
9

30,77
69,23

Ideação suicida Sim
Não

3
10

23,08
76,92

Cansaço referido na maior parte 
do tempo

Sim
Não

6
7

46,15
53,85

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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Entender esses aspectos é importante pois não deve 
se deixar de lado as repercussões que a pandemia pode 
causar no psicológico (CULLEN, GULATI, & KELLY, 2020; 
HO et al., 2020; WHO, 2020a), e através disso as autoridades 
de saúde pública podem direcionar ações especificas para 
saúde mental.

3.2.3 Avaliação dos níveis de ansiedade dos docentes 
de medicina

Os resultados mostraram, que os docentes não 
perceberam, em sua maioria (53,85%) o agravamento de 
sintomas de ansiedade durante o momento pandêmico, e 
assim como os discentes, relataram que novos sintomas 
surgiram (61,54%) e que a ansiedade não surgiu após a 
chegada do novo coronavírus (69,23%). Para o corpo de 
professores, a rotina não ficou mais leve (92,31%), pelo 
contrário, ficou mais estressante (84,62%), bem como 
houve agravamento dos níveis de ansiedade (53,85%). 
Os docentes tendem a não procurar medicamentos 
para a ansiedade, psicólogos e psiquiatras (61,54%, 
61,54% e 61,54%, respectivamente), como apresentado 
na Tabela 8. 
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Tabela 8: Avaliação dos níveis de ansiedade dos docentes de 
medicina durante a pandemia em uma Instituição de Ensino 

Superior privada no interior da Bahia, Brasil, 2021.

Variáveis n %

Agravamento dos sintomas de 
ansiedade

Sim
Não 

6
7

46,15
53,85

Surgimento de algum novo 
sintomas relacionados a 
ansiedade

Sim
Não

8
5

61,54
38,46

Ansiedade foi desencadeada na 
pandemia

Sim
Não

4
9

30,77
69,23

Rotina ficou mais estressante Sim
Não

11
2

84,62
15,38

Rotina ficou mais leve Sim
Não

1
12

7,69
92,31

Os níveis de ansiedade 
pioraram na pandemia

Sim
Não

7
6

53,85
46,15

Usa ou já usou algum 
medicamento para ansiedade

Sim
Não

5
8

46,15
61,54

Procurou ajuda psicológica Sim
Não

5
8

38,46
61,54

Procurou ajuda psiquiatra Sim
Não

5
8

38,46
61,54

Fez uso de droga ilícita Sim
Não

4
9

30,77
69,23

Consumiu bebida alcoólica Sim
Não

9
4

69,23
30,77

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

O relato de consumo de drogas lícitas e ilícitas (69,23% 
fazem consumo de álcool como droga lícita, enquanto 
30,77% fazem uso de drogas ilícitas) segue a tendência 
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dos discentes, com destaque para o consumo de bebidas 
alcoólicas que representa um número relativamente alto.

Uma revisão bibliográfica (ALVES et al, 2012) sobre 
a atuação dos psicólogos diante de uma situação de 
pandemia, apontou a baixa disponibilidade de estudos 
que contribuam para a prática clínica em psicologia, o que 
impacta diretamente no manejo de transtornos de humor 
incidentes nesses períodos. 

Entretanto, Schmidt (2020) realizou outra revisão 
da literatura que visou elencar os possíveis impactos 
do coronavírus à saúde mental e possíveis abordagens 
psicológicas neste contexto. As contribuições da Psicologia 
no cenário de pandemia perpassam a realização de 
psicoeducação (com cartilhas e materiais informativos), 
oferta de canais para escuta psicológica, atendimentos 
psicológicos por meio de cartas estruturadas, atendimentos 
psicológicos online ou presenciais com o uso de equipamentos 
de proteção individual e distanciamento social.  Essas 
contribuições podem mitigar sintomas negativos e 
promover o bem-estar psicológico, durante a pandemia e em 
momentos posteriores, nos quais os indivíduos necessitarão 
de se readaptar socialmente e aprender a lidar com diversos 
problemas, dentre eles, o luto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia do novo coronavírus Covid-19 trouxe um 
cenário de medo e incertezas que afetou todos os setores da 
sociedade, inclusive a comunidade acadêmica. Nesse estudo, 
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discentes e docentes de uma Faculdade de Medicina do 
sudoeste do estado brasileiro da Bahia, responderam a um 
questionário contendo várias perguntas que variaram desde 
hábitos de vida e condições socioeconômicas até o impacto 
da pandemia em seu dia a dia e saúde. Certamente, o novo 
coronavírus desencadeou uma onda de fatores estressantes 
para professores e estudantes, como o isolamento social, 
a interrupção de aulas práticas, estudo completamente 
domiciliar, e uma complexa adaptação ao novo Regime 
de Aprendizagem Remota (REAR), que associados a uma 
sobrecarga igual ou ainda maior que aquela do período pré-
pandêmico, geraram tristeza, desânimo e principalmente, 
a ansiedade. 

Uma variedade de sintomas relacionados à ansiedade 
foi relatada pelos discentes e docentes, embora não seja 
possível confirmar piora desses com o cenário pandêmico, 
essa informação acende a necessidade de um novo olhar 
resolutivo para o ambiente que a Faculdade de Medicina 
representa, muitas vezes com pressão, sobrecarga e 
frustações contínuas que podem agravar a saúde mental já 
instabilizada de estudantes e professores depois de mais de 
1 ano com restrições e afastamento das atividades normais. 
As informações levantadas ainda suscitam a importância 
de procura por ajuda em saúde mental, tanto para prevenir 
transtornos de ansiedade quanto para lidar com a ansiedade 
já instalada e com as dificuldades que fazem parte do curso 
de Medicina.
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BLOCO 3: 
MINDFULLNESS NO ESTRESSE E ANSIEDADE

a inFluÊncia da meditaÇÃo mindFullness 
no estresse e ansiedade: uma revisÃo de 

literatura

Autores: Ana Raquel Silva Santos, Beatriz Santos Farias, 
Diovanna Lima Silva, Marcele Pimenta Cavalcante, Thiago 
Macedo Rocha, Viviane Miranda Oliveira

RESUMO
O mindfullness veio para o Ocidente na década de 60 e 
consiste em um conjunto de técnicas práticas voltadas para 
a atenção plena no agora, sem deixar que os pensamentos 
sobre o passado e futuro afetem a qualidade de vida do 
indivíduo. Objetivou-se com esse estudo compreender a 
influência do mindfullness no estresse e na ansiedade. Trata-
se de uma revisão integrativa descritiva, baseada na análise 
de publicações dos últimos 5 anos, com consulta na base de 
dados PubMed, e seleção de 14 artigos. Como resultados, 
observou-se uma melhora na angústia e ansiedade de 
indivíduos que passaram por situações traumáticas ou 
viveram sob condições estressantes, como a rotina de 
tratamento do câncer. Em alguns grupos, houve melhora na 
tolerância a dor e diminuição de respostas agressivas, diante 
da raiva. Houve ainda melhora da empatia por indivíduos 
em condições semelhantes, bem como na ansiedade e na 
qualidade de vida em estudantes universitários e candidatos 
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a doutorado. O mindfullness apresentou-se como uma 
prática de baixo custo, por não necessitar de um guia ou 
recursos tecnológicos, e elevada praticidade, por poder ser 
feita a qualquer momento, em qualquer lugar. Concluiu-
se que o mindfullness mostrou-se eficaz na melhora da 
qualidade de vida e saúde mental das populações envolvidas. 
Porém, faz-se necessário mais pesquisas relacionadas a esse 
tipo de meditação no manejo do estresse e da ansiedade, a 
partir de estudos clínicos randomizados, para que haja um 
aprofundamento no conhecimento sobre esse assunto, os 
seus benefícios, bem como estender tal prática aos diversos 
segmentos da população.
Palavras-chave: Meditação. Ansiedade. Estresse.

ABSTRACT
Mindfullness came to the West in the 60s and consists of 
a set of practical techniques aimed at mindfulness in the 
present moment, without letting thoughts about the past 
and future affect the individual’s quality of life. The aim of 
this article is to understand the influence of mindfullness on 
stress and anxiety. This is an integrative descriptive review, 
based on the analysis of publications from the last 5 years, 
with consultation in the PubMed database, and selection 
of 14 articles. As a result, there was an improvement in the 
anguish and anxiety of individuals who have gone through 
traumatic situations or live under stressful conditions, such 
as routine cancer treatment. In some groups, there was an 
improvement in pain tolerance and a decrease in aggressive 
responses to anger. There was also an improvement in 
empathy for individuals in similar conditions, as well as 
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in anxiety and quality of life in university students and 
doctoral candidates. Mindfullness was presented as a low-
cost practice, as it does not require a guide or technological 
resources, and is highly practical, as it can be done anytime, 
anywhere. It is concluded that mindfullness proved to be 
effective in improving the quality of life and mental health 
of the populations involved. However, more research is 
needed related to this type of meditation in the management 
of stress and anxiety, based on randomized clinical studies, 
so that there is a deepening of knowledge on this subject and 
its benefits, as well as extending this practice to different 
segments of the population.
Keywords: Meditation. Anxiety. Stress.

1. INTRODUÇÃO 

A meditação que também pode ser caracterizada como 
o treino da atenção plena à consciência do momento atual, 
tem sido associada a um maior bem-estar físico, mental e 
emocional (SHAPIRO, SCHWARTZ & SANTERERRE, 2005). 
Esta prática teve origem nas filosofias espirituais do Oriente, 
mas especificamente, a partir da década de 60, o movimento 
de trazê-la para o Ocidente ganhou força. Assim, juntamente 
com a crescente busca pela prática pessoal, também houve 
um maior interesse científico por ela. Mais recentemente, 
a meditação tem sido bastante pesquisada e empregada 
na linha da psicologia cognitivo-comportamental, além de 
influenciar mudanças comportamentais, como a redução 
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do estresse e ansiedade (BAPTISTA & DALBOSCO, 2009). A 
partir disso, gerou-se a curiosidade deste grupo em escolher 
o tema do presente artigo: “A influência da meditação 
Mindfulness no estresse e ansiedade”.

Em se tratando de Mindfulness, este é um conjunto de 
técnicas práticas que ajudam os indivíduos a se conectarem 
no momento presente, sem deixar que pensamentos sobre o 
passado ou o futuro afetarem a sua qualidade de vida. Dessa 
forma, os indivíduos tendem a se tornar menos ansiosos e 
mais presentes nas atividades diárias.

Embora os mecanismos biológicos da prática de 
Mindfulness não tenham sido totalmente explorados, o eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) representa um índice 
que fornece pistas importantes incorporando a cascata do 
sistema de estresse. O cortisol é um dos principais hormônios 
do estresse regulado pelo eixo HPA e é comumente avaliado 
em condições basais ou de estresse (MARGIS, PICON et al., 
2003). Os resultados evidenciaram que o Mindfulness pode 
ser eficaz para regular o eixo, mas deverá estender ainda mais 
os campos da investigação. Além disso, foi observado que a 
estabilidade psicológica e a integração cerebral são fatores 
importantes relacionados à saúde. O estresse psicológico afeta 
a maioria das pessoas e acaba ocasionando uma deficiência 
no bem-estar físico e mental. 

Foi observado que o treino da meditação pode auxiliar 
na redução de pensamentos distrativos e obsessivos 
(CHAMBERS, YEE LO, & ALLEN, 2008; JAIN et al., 2007), 
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além de propiciar um estilo cognitivo de maior aceitação 
pelo público (BISHOP et al., 2004; EASTERLIN & CARDEÑA, 
1998). Ademais, “a própria meditação pode constituir-se 
como uma estratégia de coping adaptativa, uma vez que 
se mostrou mais eficaz para o controle e redução de afetos 
negativos induzidos, em comparação à ruminação e à 
distração” (ARCH & CRASKE, 2006; BRODERICK, 2005). 
Além destes efeitos, a prática meditativa também parece ser 
uma experiência profunda, com repercussões em diversos 
âmbitos da vida.

Analisaram-se também os casos de estresse e 
ansiedade relacionados a doenças crônicas, uma vez que 
conviver com uma rotina difícil de tratamento acaba 
afetando a saúde mental dos pacientes, bem como a dos 
seus familiares e acompanhantes. Dentre essas doenças 
crônicas está o câncer, onde todo o processo do diagnóstico 
até o tratamento costuma gerar um profundo desconforto 
emocional e físico. Tais limitações implicam muitas vezes 
na perda da autonomia do paciente e podem levar a quadros 
de ansiedade, estresse e depressão. 

Dessa forma, a meditação pode repercutir positivamente 
na vida dos praticantes, o que ajuda a explicar por que ela 
tem sido tão associada à ciência psicológica já que é capaz de 
ativar muitas partes do cérebro que se relacionam ao estresse 
e ansiedade. Foi utilizada a seguinte pergunta norteadora de 
pesquisa: Como a meditação pode influenciar nos quadros 
de estresse e ansiedade? Tendo como objetivo principal 
compreender a influência da meditação mindfullness no 
estresse e ansiedade. 
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2. METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa 
da literatura de caráter descritivo, que visa compreender 
a influência do mindfulness no estresse e ansiedade. 
Nesse sentido, os resultados serão apresentados de forma 
qualitativa, a partir da coleta de informações em artigos, 
na base de dados National Library of Medicine (PubMed). 
Foram incluídos os estudos disponíveis eletronicamente e 
de forma completa, publicados em inglês ou português, nos 
últimos 5 anos, que abordassem os aspectos correlacionados 
à pergunta norteadora: Como a meditação pode influenciar 
em quadros de estresse e ansiedade? Os critérios de exclusão 
foram publicações duplicadas, as que não abordassem 
a pergunta da pesquisa, aquelas que estivessem fora do 
período descrito, as publicadas em línguas diferentes de 
inglês ou português, as que não estivessem disponíveis na 
íntegra e estudos que não apresentassem seus procedimentos 
metodológicos. Foram utilizados os seguintes descritores: 
meditação (meditation), ansiedade (anxiety) e estresse 
(distress). O operador booleano AND foi incluído para 
garantir o melhor desenvolvimento da pesquisa. Além 
disso, utilizou-se o filtro “full text”, “português” e “inglês”. 
No total foram encontrados 81 artigos. Após leitura de título 
e resumo, excluíram-se 49 artigos, uma vez que estes não 
contemplavam aos critérios de inclusão do presente estudo. 
Após leitura completa, foram excluídos mais 18 artigos por 
não responderem à pergunta norteadora. Sendo assim, 
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ao final, foram selecionados 14 textos, que atendiam aos 
critérios pré-estabelecidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo teve como base evidenciar de que 
forma a meditação exercida a partir do Mindfullness, 
composto por um conjunto de técnicas, treinamento e 
exercícios contínuos, trazem ao longo do tempo benefícios 
para os indivíduos que são adeptos a essa prática. Com base 
nos estudos analisados, os participantes tiveram o foco 
redirecionado ao momento presente, de autoconhecimento, 
permitindo que o conjunto entre corpo e mente saiam de 
um mecanismo contínuo de hábitos repetitivos, de uma 
rotina cansativa e de desgaste emocional, muitas vezes 
autodestrutivas (CHAMBERS, YEE LO, & ALLEN, 2008; 
JAIN et al., 2007). Isso acontece, pois, as pessoas vivem 
no “piloto automático”, permitindo com que a mente, 
repletas de distrações, prejudique o seu autocuidado, sem 
se dar conta de tal situação. Além disso, em se tratando 
dos resultados obtidos, presentes nos artigos analisados, 
constataram-se indicativos de experiências positivas 
relacionadas ao Mindfullness, pois a meditação, nesse 
sentido, teve como base a presença de manifestações 
baseadas na psicologia cognitivo-comportamental, isto 
é, que reforçam a existência de uma prática contínua 
de autoconhecimento pessoal, otimizando as relações 
interpessoais, sociais e emocionais. 
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As evoluções tecnológicas e sociais, experimentadas no 
atual cenário de vida, trazem consigo, além do inquestionável 
desenvolvimento das sociedades, impactos emocionais nos 
indivíduos, que podem comprometer, de forma significativa 
a sua saúde, afetando, em maior ou menor grau, a sua 
qualidade de vida. Neste sentido, destaca-se o aumento dos 
níveis de estresse e ansiedade, os quais vem se tornando 
importantes desafios para a saúde e economia mundiais. 
A utilização de ferramentas eficazes no manejo desses dois 
marcadores de desajuste emocional se faz imprescindível 
para a manutenção da saúde integral do indivíduo, de forma 
a contribuir para o estabelecimento da saúde plena.

A partir da leitura e interpretação dos estudos 
selecionados, os dados foram sintetizados e agrupados no 
Quadro 1, de acordo com a cronologia das publicações, para 
melhor compreensão do tema. Para análise dos artigos, 
foram considerados os seguintes aspectos: autor, ano de 
publicação, título e metodologia. A amostra foi composta 
por 14 artigos que foram publicados entre os anos de 2016 
e 2021, com diferentes tipos de estudo.
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Título do artigo Autor/
Autores Ano Desfecho 

Mindfulness-
Based 
Interventions 
in Recurrent 
Ovarian 
Cancer: A 
Mixed-Methods 
Feasibility Study

Emily Arden-
Close, Felicity 
Mitchell, 
Gail Davies, 
Lauren Bell, 
Carole Fogg, 
Ruth Tarrant, 
Roslyn Gibbs, 
Chit Cheng 
Yeoh.

2020 Mulheres a partir de 18 anos, com 
câncer ovariano, após sessões 
de Mindfullness, apresentaram 
melhora nos escores de ansiedade 
e depressão, no bem-estar mental 
e na atenção plena, sentindo-
se mais conectadas com outras 
pessoas em situações semelhantes 
e mais relaxadas.

Uma intervenção 
através de 
ensaio clínico 
randomizado dos 
efeitos da prática 
da atenção 
plena no estado 
psicológico do 
candidato a 
doutorado

Karen May 
Barry, Megan 
Woods, 
Angela 
Martin, 
Christine 
Stirling, 
Emma 
Warnecke

2019 Os resultados desse artigo 
destacam a eficácia da prática de 
mindfulness autoadministrada na 
saúde psicológica de candidatos 
ao doutorado, com efeito positivo 
no estado psicológico.

Viabilidade de 
um programa 
online baseado 
em Mindfulness 
para pacientes 
com melanoma: 
protocolo de 
estudo para um 
ensaio clínico 
randomizado

Lahiru 
Russell, Anna 
Ugalde, 
Donna 
Milne, Meinir 
Krishnasamy, 
Eric O Seung 
Chul, David 
W Austin, 
Richard 
Chambers, 
Liliana 
Orellana, 
Patricia M 
Livingston

2018 Intervenções baseadas na atenção 
plena aliviam os sintomas de 
ansiedade e depressão entre 
vários grupos de pacientes com 
câncer. Intervenções baseadas 
em Mindfulness online têm o 
potencial de alcançar pessoas 
incapazes de participar de 
intervenções face a face, devido 
às limitações, como doenças 
relacionadas ao câncer, transporte 
ou restrições de tempo.

Quadro 1: Compilação das publicações entre os anos de 
2016 e 2021 selecionados dentro do tema de estudo:

(continua)
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Redução 
individualizada 
do estresse 
com base na 
atenção plena 
para pacientes 
com câncer de 
cabeça e pescoço 
submetidos à 
radioterapia com 
intenção curativa: 
um estudo piloto 
descritivo

A Pollard, J 
L Burchell, 
D Castle, 
K Neilson, 
M Ftanou, 
J Corry, D 
Rischin, D W 
Kissane, M 
Krishnasamy, 
L E Carlson, J 
Couper

2016 O artigo demonstra que 19 
pacientes com câncer de cabeça e 
pescoço apresentaram melhoras 
na qualidade de vida, após 
participação em sete sessões 
de Mindfullness, quando 
comparadas aos medidores pré-
teste.

Um programa de 
gerenciamento 
da dor baseado 
em atenção 
plena durante 13 
semanas melhora 
o sofrimento 
psicológico em 
pacientes com 
dor crônica em 
comparação com 
os controles da 
lista de espera

Tonny 
Elmose 
Andersen e 
Henrik Bjarke 
Vægter

2016 Os resultados do artigo indicam 
que diferentes mecanismos 
são direcionados com terapia 
cognitivo-comportamental e 
atenção plena (Mindfulness). A 
descoberta de que as mudanças 
no nível de atenção plena não se 
correlacionaram com as mudanças 
na aceitação pode indicar que a 
aceitação não é um pré-requisito 
estrito para lidar com o sofrimento 
relacionado à dor.

Uma revisão 
sistemática do 
impacto da 
atenção plena no 
bem-estar dos 
profissionais de 
saúde

Juan Carlos 
Medina Itai 
Ivtzan Silke 
Rupprecht 
Francisco José 
Eiroa Orosa

2017 Os resultados do artigo sugerem 
que, em geral, a atenção plena 
parece melhorar o bem-estar 
dos profissionais de saúde, 
com exceção da síndrome de 
Burnout. Entretanto, tendo em 
vista a inconsistência dos estudos 
avaliados, mais ensaios clínicos 
randomizados de alta qualidade 
são necessários.

Título do artigo Autor/Autores Ano Desfecho 
(continua)
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O treinamento 
breve baseado em 
atenção plena e o 
traço de atenção 
plena atenuam 
o estresse 
psicológico 
em estudantes 
universitários: 
um ensaio clínico 
randomizado

Goovan 
Menezes de 
Sousa, Geissy 
Lainny de 
Lima-Araújo, 
Dráulio 
Barros de 
Araújo, Maria 
Bernardete 
Cordeiro de 
Sousa

2021 O artigo traz resultados que 
sugerem que maior prática de 
mindfulness está associada a 
baixos níveis de sofrimento 
psicológico e que uma 
intervenção breve baseada em 
mindfulness parece ser útil para 
reduzir medidas de sofrimento 
em estudantes universitários.

Estar presente: 
Um estudo de 
viabilidade de 
um braço da 
meditação da 
atenção plena 
baseada em 
áudio para 
pacientes com 
câncer colorretal 
e cuidadores

Chloe E 
Atreya, Ai 
Kubo, Hala T 
Borno, Blake 
Rosenthal, 
Matthew 
Campanella, 
John P 
Rettger, 
Galen Joseph, 
I Elaine 
Allen, Alan 
P Venook, 
Andrea 
Altschuler, 
Anand 
Dhruva

2018 Resultados pós-intervenção 
demonstraram redução significativa 
da angústia e da ansiedade, bem 
como aumento da não reatividade 
e sensação de paz. Nas entrevistas 
qualitativas pós-intervenção, 
71% dos participantes relataram 
benefício com a prática, sendo 
consistentes com os resultados 
quantitativos, tendo sido descritos 
redução do estresse / ansiedade 
e aumento do relaxamento / 
calma. Os benefícios pareceram 
ser acentuados em pares paciente-
cuidador, em comparação com 
pacientes não pareados.

 A eficácia dos 
aplicativos de 
meditação da 
atenção plena 
em melhorar 
o bem-estar 
dos usuários e 
os resultados 
relacionados à 
saúde mental: 
uma meta-
análise de 
ensaios clínicos 
randomizados 

Éva Gál, 
Simona 
Stefan, Ioana 
A Cristea

2020 Resultados sugerem melhora no 
pós-teste para estresse percebido, 
ansiedade, depressão e bem-
estar psicológico. Nenhum efeito 
significativo foi encontrado para 
sofrimento no pós-teste e bem-estar 
geral. Os aplicativos de atenção 
plena parecem promissores na 
melhoria do bem-estar e da saúde 
mental, embora os resultados 
devam ser interpretados com 
cuidado, devido ao pequeno 
número de estudos incluídos, 
risco geral incerto de viés e 
heterogeneidade. Efeitos similares 
foram encontrados em comparação 
com as condições de controle de 
atenção.

Título do artigo Autor/Autores Ano Desfecho 

(continua)
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Aplicação de 
intervenções 
psicológicas 
baseadas na 
atenção plena na 
infertilidade

Ansha 
Patel, P S V 
N Sharma, 
Pratap Kumar 

2020 O artigo sugere que Mindfullness 
leva a uma redução do sofrimento 
psicológico e a um aumento 
nas taxas de concepção na 
infertilidade, por melhorar o lidar 
com dificuldades interpessoais, 
existenciais, conjugais e sócio-
ocupacionais, aumentando o 
enfrentamento, a compaixão e a 
aceitação.

Happier Healers: 
Randomized 
Controlled 
Trial of Mobile 
Mindfulness 
for Stress 
Management

Rosie Allen, 
Andrew 
Robinson, 
Shelley Allen, 
Elizabeth 
Nathan, 
Edwina 
Coghlan, Yee 
Leung.

2020 O estresse percebido diminuiu 
significativamente para o grupo 
de intervenção. Esses resultados 
destacam que um programa de 
meditação mindfulness guiado 
por áudio móvel é um meio 
eficaz para diminuir o estresse 
percebido nos estudantes 
de medicina, o que pode 
ter, também, implicações no 
atendimento ao paciente.

Designing 
meditation for 
doctor well-
being: can 'Om' 
help obstetrics 
and gynaecology 
doctors?

Elaine Yang,
Elizabeth 
Schamber, 
Rika M. L. 
Meyer, Jeffrey 
I. Gold

2018 Os escores DASS-21 
demonstraram redução 
significativa nos níveis de estresse 
e ansiedade. As medidas de 
atividade cerebral pré e pós 
teste não apresentaram níveis 
significativamente mais elevados 
de ondas alfa. Os níveis de 
cortisol salivar pré e pós teste não 
diminuíram significativamente. 
Desta forma, os resultados 
sugerem que, com a meditação de 
biofeedback, os médicos podem 
aprender a reduzir o estresse 
situacional e melhorar o humor 
geral, através de uma intervenção 
focada.

Título do artigo Autor/Autores Ano Desfecho 

(continua)



90

GRUPO DE PSICOLOGIA POSITIVA E ESPIRITUALIDADE

Título do artigo Autor/Autores Ano Desfecho 

(conclusão

Positive Impact 
of Mindfulness 
Meditation on 
Mental Health 
of Female 
Teachers during 
the COVID-19 
Outbreak in Italy.

Alessio 
Matiz,, 
Franco 
Fabbro, 
Andrea 
Paschetto, 
Damiano 
Cantone, 
Anselmo 
Roberto 
Paolone, 
Cristiano 
Crescentini

2020 Melhorias significativas 
foram encontradas em ambos 
os grupos (alta resiliência e 
baixa resiliência), nos níveis 
de ansiedade, depressão 
(baixa resiliência > alta 
resiliência), empatia afetiva, 
exaustão emocional, bem estar 
psicológico (baixa resiliência 
> alta resiliência), consciência 
interoceptiva, traços de caráter e 
atenção plena. Portanto, conclui-
se que o treinamento baseado em 
mindfulness promove melhoras 
nas consequências psicológicas 
negativas decorrentes da 
pandemia do COVID-19, 
ajudando a restaurar o bem estar 
dos indivíduos mais vulneráveis.

Effect of 
Mindfulness 
Based Stress 
Reduction 
(MBSR) in 
Increasing Pain 
Tolerance and 
Improving the 
Mental Health of 
Injured Athletes.

Warhel Asim 
Mohammed, 
Athanasios 
Pappous, 
Dinkar 
Sharma

2018 Os resultados demonstram 
aumento da tolerância à dor para 
o grupo de intervenção, bem 
como aumento da consciência 
plena para atletas lesionados, 
melhora do humor e dos escores 
de estresse e ansiedade para 
ambos os grupos. Entretanto, 
não se observou mudança 
significativa em outros efeitos 
principais e de interação em 
ambos os grupos. Conclui-se 
que atletas com lesões podem 
se beneficiar do uso da atenção 
plena como parte do processo 
de reabilitação esportiva, para 
aumentar sua tolerância à dor e 
consciência.

Fonte: Criado pelos autores (2021).
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Em se tratando dos mecanismos morfofuncionais, a 
prática de Mindfullness sofre influência na região do eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), região responsável por 
mediar a cascata do sistema de estresse, com a influência do 
hormônio cortisol, produzido pelas glândulas suprarrenais 
(MARGIS et al., 2003). pessoas que têm quadro agudo de 
estresse diário, tem uma alta produção desse hormônio, que 
a longo prazo, pode causar sérias consequências a exemplo 
de: lapsos de memória, estresse emocional, aumento do 
peso, dentre outras manifestações clínicas. Mas a grande 
questão é: Por que o cortisol afeta o desequilíbrio emocional 
causando estresse? Isso ocorre, pois, em momentos de 
estresse, o organismo produz menos serotonina, um 
neurotransmissor responsável pela regulação do sono, 
promoção de humor, além de sensações de bem-estar e a 
influência desta, em funções cognitivas. Pessoas estressadas, 
normalmente tem perda de sono, acompanhados de 
ansiedade e falta de concentração em práticas simples do 
dia a dia. Portanto, percebe-se que, alterações nos níveis 
séricos de cortisol afetam o sistema imune, deixando as 
pessoas mais propensas a desenvolverem problemas de 
cunho emocional e psíquico.

No que diz respeito ao prognóstico de doenças 
crônicas, associadas ao desgaste mental, o Mindfullness teve 
extrema relevância, pois foram analisadas mulheres na faixa 
etária acima de 17 anos com diagnóstico de câncer que, ao 
iniciarem a prática do Mindfullness, tiveram uma melhora 
significativa nos escores de ansiedade e depressão, do início 
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ao fim da terapia, evidenciando, portanto, o autocontrole 
de suas emoções, bem-estar mental e emocional, atenção 
plena e melhora nas relações interpessoais (ARDEN-CLOSE 
et al., 2020).

Outros artigos foram analisados, sobre tal perspectiva, 
correlacionando a prática do Mindfullness em pacientes com 
câncer, demonstrando que a atenção plena avalia sintomas 
de ansiedade e depressão. Outra estimativa foi em relação 
a potencialidade do Mindfullness online (RUSSELL et al., 
2018), que permitiu com que pessoas incapazes de participar 
presencialmente pudessem ter o contato com a meditação, 
independentemente de suas limitações e restrições. Tal 
prática em pacientes com doenças crônicas permite que estes 
ocupem suas mentes com pensamentos positivos, sem se 
prender ao quadro clínico de suas patologias e sim, em se 
conectar com a mente e corpo, permitindo com que haja uma 
perspectiva futura repleta de expectativas, motivações e 
pensamentos positivos. Além disso, houve também reduções 
significativas da ansiedade, angústia emocional, bem como a 
redução de estresse em pacientes e cuidadores, comparados 
a aqueles não adeptos a tal prática. Apesar disso, limitações 
importantes são observadas nos estudos apresentados, 
como por exemplo, a não correlação entre atenção plena e 
mudanças na aceitação do quadro patológico do paciente 
(ANDERSEN e VÆGTER, 2016). Dessa forma, apesar de 
ajudá-los no bem-estar e nas questões emocionais, não há 
evidências de que o Mindfullness subverta o sofrimento 
relacionado a dor e a aceitação do quadro clínico.
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Foram analisados também, discentes, candidatos ao 
doutorado e estudantes universitários (SOUSA et al., 2021), 
que necessitam de uma atenção e foco bem direcionados para 
melhorarem seus rendimentos acadêmicos. O Mindfullness, 
em tal situação, teve efeito positivo, permitindo com que 
essas pessoas abstraíssem de distrações e focassem tanto 
em seus objetivos, como no momento presente. 

Outro aspecto relevante apresentado nos artigos 
foi a existência de aplicativos de atenção plena presentes 
no mercado tecnológico, que se mostraram promissores 
em tal perspectiva, proporcionando maior bem-estar na 
saúde mental e emocional (GÁL et al., 2020). Entretanto, o 
estudo revelou que a meditação Mindfullness através de 
aplicativos, apesar da vantagem de expansão da sua prática, 
apresentou apenas um efeito pequeno a médio no estresse, 
sintomas de depressão e ansiedade. Além disso, muitos 
desses aplicativos cobram uma determinada quantia para 
o uso de todas as ferramentas presentes, fazendo com que 
ocorra uma limitação a aqueles que não têm condições de 
pagar e usufruir dos seus benefícios, ocasionando um acesso 
desigual à população, principalmente aquelas pessoas que 
não dispõe de tecnologia.  

A posteriori, é importante destacar que, apesar de 
o Mindfullness apresentar melhoras significativas no 
bem-estar profissional analisado no grupo observacional 
dos artigos, percebe-se que não ocorreram variações 
consideráveis nos estudos supracitados que, a partir dos 
resultados obtidos, mostraram ambiguidade principalmente 
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ao falar sobre a síndrome de Burnout, que causa exaustão 
extrema em pessoas que procuram aceitação em seus 
campos de trabalho e estudos. Assim, demonstra-se 
inconsistência nos estudos, sendo, portanto, necessário 
maior aprofundamento e pesquisas de campo, bem como, 
ensaios clínicos randomizados de alta especificidade, 
capazes de aumentar a confiabilidade do estudo e trazer 
maior clareza sobre os achados relacionados à meditação 
(ATREYA et al., 2018). Outro quesito a ser melhor analisado 
é a quantidade de pessoas que são observadas, levando em 
conta os riscos de variações e grupos de heterogeneidade, 
com diferentes quadros clínicos analisados. A priori, 
deve ser levado em conta um pré-teste em indivíduos que 
iniciaram a terapêutica e o tempo de realização do estudo, 
podendo, pois, haver uma maior acurácia, definido se de fato 
o Mindfullness é utilizado a longo prazo ou se há abandono 
da prática por motivos, quaisquer que sejam. 

Com base nos achados foi possível afirmar que o 
Mindfullness tem influência na redução nos quadros de 
estresse e ansiedade, diminuindo os níveis de cortisol e 
aumentando os níveis de serotonina presentes no corpo, 
causando maior bem-estar em indivíduos que são adeptos 
as práticas de atenção plena. O escritor Daniel Goleman, 
traz em seu livro, Foco, tipos de distrações encontradas 
em pessoas com quadro de estresse e ansiedade. Essas 
distrações são divididas em sensoriais, percebidas por 
estímulos externos, no dia a dia e emocionais, quando 
ocorre a recordação de algo ou de alguém, em questões de 
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cunho social e entre relações interpessoais. Para manter 
o foco, é necessária a ajuda de mecanismos cognitivo-
comportamentais, que servem como chave para a atenção, 
foco e ausculta qualificada. Portando, em seu livro ele traz a 
necessidade de não viver no “modo automático”, exercendo 
suas atividades corriqueiras de qualquer forma, sem 
qualidade de vida. Fazer as coisas com mais tranquilidade, 
devagar, são hábitos positivos e de extrema importância 
no dia a dia. O mindfullness surge justamente com a 
função de auxiliar na descoberta do equilíbrio emocional, 
buscando ouvir mais, entender as necessidades individuais 
de cada um, tendo autoconhecimento e praticando hábitos 
saudáveis, de empatia cognitiva, compreendendo o estado 
mental e emocional de outras pessoas. 

O corpo humano é dotado de um conjunto complexo de 
funções e, portanto, todo o seu contexto deve ser analisado. 
O corpo responde aos comandos da mente, devendo ser 
levado em consideração esse sistema como um todo, a curto 
e longo prazo. Quanto mais rápido o indivíduo perceber que 
precisa de ajuda e buscar melhorar, mais rápido seu corpo 
irá retribuir, explorando suas capacidades de forma leve, 
com foco e com autocuidado.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o mindfulness é uma técnica 
excelente para restaurar os campos emocionais, físicos 
e mentais dos indivíduos, sendo ela baseada na atenção 
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voltada plenamente para sua consciência. A partir 
disso, observa-se grande relevância em sua abordagem 
principalmente na área da psicologia, visto que, a sociedade 
tem se tornado cada vez mais acelerada, não restando tempo 
para o autoconhecimento, ocasionando assim, deficiências 
na conexão mente-corpo-alma. Assim, pode-se dizer que 
ao longo do tempo, a somatização de conflitos interiores 
autodestrutivos e em desencadeamentos de possíveis 
patologias associadas. 

Após análise das publicações científicas realizadas 
através do presente artigo, acreditamos que a técnica de 
Mindfullness apresenta-se como um recurso importante no 
gerenciamento do estresse e ansiedade, parecendo auxiliar 
na regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, a partir 
do treinamento do praticante em manter-se no momento 
presente de forma consciente, utilizando-se do foco em 
pensamentos positivos e construtivos, durante as práticas.

Populações diversas parecem se beneficiar com 
a prática regular do Mindfullness, desde pacientes em 
estágio final de doenças neoplásicas malignas, a estudantes 
universitários, gerando impactos positivos na sua saúde 
física e emocional, com repercussões positivas na vida 
profissional dessas pessoas.

Neste contexto, faz-se necessária a continuidade de 
estudos do impacto do Mindfullness no manejo do estresse 
e da ansiedade, a partir de estudos clínicos randomizados, 
a fim de que seja viabilizado um aprofundamento nas 
pesquisas relacionadas a esse assunto bem como e estender 
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tal prática aos diversos segmentos da população. Assim, 
pode-se construir uma sociedade de indivíduos mais 
realizados e saudáveis, em todos os aspectos da saúde. 
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RESUMO
A espiritualidade e os cuidados paliativos são empregados 
como mecanismos para enfrentar os desafios e minimizar 
as atribulações dos pacientes oncológicos. O objetivo deste 
artigo foi transmitir a importância destes componentes 
para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com 
câncer, reforçando a necessidade da especialização de 
profissionais de saúde em cuidados paliativos, mormente, 
os que trabalham em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 
Utilizou-se uma revisão integrativa de literatura tendo 
como fonte de pesquisa as bases de dados Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Biblioteca 
Nacional de Medicina (PubMed), Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), incluindo revistas e livros. No mais, a maior 
parte da pesquisa se deu pela busca de dados com base 
no Medical Subject Headings (MeSH) e nos Descritores em 
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Ciencias da Saúde (DeCS), no período compreendido entre 
2012 e 2021. Dentre as publicações, foi discutido a influência 
da espiritualidade na vida dos pacientes sem perspectiva 
terapêutica de cura, a percepção da abordagem qualitativa 
da pesquisa proporcionou críticas com desvelo ao se tratar 
da coleta e análise dos materiais narrativos e subjetivos. 
Assim, o método de investigação comtemplou a observação 
das experiências de vida espiritual do ser humano, 
descrevendo o impacto do exercício da espiritualidade 
na vida do paciente oncológico ao vivenciar sua própria 
finitude. Ainda este cerne, foi retratado que a espiritualidade 
melhora a escuta do paciente frente ao diagnóstico. Dessa 
forma, os resultados mostram a necessidade de aliar os 
cuidados paliativos e a espiritualidade dentro do contexto 
oncológico para que assim os pacientes possam desfrutar 
de um bem-estar diário de forma mais efetiva. 
Palavras-chave: Cuidados paliativos. Espiritualidade. 
Câncer.

ABSTRACT
Spirituality and palliative care are used as mechanisms to 
face the challenges and minimize the tribulations of cancer 
patients. The aim of this article is to convey the importance 
of these two components to improve the quality of life of 
cancer patients and reinforce the need for specialization 
of health professionals in palliative care, especially those 
who work in Intensive Care Units (ICU). An integrative 
literature review was used, using the Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 
National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic 
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Library Online (SciELO) databases, including journals 
and books. Furthermore, most of the research was carried 
out by searching for data based on the Medical Subject 
Headings (MeSH) and on the Health Sciences Descriptors 
(DeCS), in the period between 2012 and 2021. Among the 
publications, the influence was discussed. of spirituality 
in the lives of patients without therapeutic perspective 
of cure, the perception of the qualitative approach of the 
research provided criticism with care when dealing with the 
collection and analysis of narrative and subjective materials. 
Thus, the investigation method included the observation 
of the human being’s spiritual life experiences, describing 
the impact of the exercise of spirituality in the life of cancer 
patients when experiencing their own finitude. Still at 
this core, it was portrayed that spirituality improves the 
patient’s listening to the diagnosis, thus, the results show 
the need to combine palliative care and spirituality within 
the oncological context so that patients can enjoy well-being 
daily more effectively.
Keywords: Care palliative. Spirituality. Cancer

1. INTRODUÇÃO

A espiritualidade é expressa através de crenças e de 
tradições, como uma medida de produção de sentido que 
por meio disso promove a busca do propósito de vida, 
transcendendo o conceito de religiosidade, a qual é definida 
por práticas de rituais e valores de uma determinada 
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comunidade (ESPERANDIO et al., 2020). Esta é utilizada 
como mecanismo para minimizar o sofrimento de enfrentar 
uma doença grave que ameace a continuidade da existência 
do indivíduo. Em decorrência disso, pacientes em finidade 
da vida buscam calma, apoio e esperança para enfrentar 
situações difíceis, precisando da aplicação dos cuidados 
holísticos. 

Com o avanço tecnológico na assistência em saúde, as 
constantes e assertivas capacidades ao prolongamento da 
vida por métodos artificiais aumentou, acrescentando valor 
a prática médica. Porém, esse fato dificultou o olhar para a 
doença e para a morte como um processo natural, até mesmo 
aos profissionais da saúde que muitas vezes prolongam 
ou pioram o sofrimento com medidas para evitar o fim da 
vida, olhando para a quantidade e não qualidade do viver. 
Segundo a organização mundial da saúde, apenas 14% dos 
que são indicados a tratamento paliativo realmente recebem 
(MAINGUÉ, 2020). Isso evidencia a falta de conhecimento 
e prática nessa área. 

O objetivo do tratamento paliativo ou cuidado 
paliativo é aumentar a qualidade de vida das pessoas, 
não só aquelas em terminalidade da vida, mas também as 
que estão passando por um processo de sofrimento com 
a doença, como os familiares. Dentro da terapia paliativa 
existem aspectos que tem como intuito o alívio dos sintomas 
para promoção do conforto, ver a morte como processo 
natural, além de aspectos psicoespirituais como o respeito as 
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crenças e particularidades. No mais, dentro desses cuidados 
o incentivo a viver intensamente aplicando atividades 
básicas dentro das limitações pessoais é importante, 
sendo crucial o suporte familiar no processo do cuidado. 
Tomando como norte a máxima exposta, a abordagem 
multiprofissional e construção da melhor relação médico 
paciente é imprescindível para a efetividade dessa terapia. 
A espiritualidade atua como extensão dessa, sendo maior 
utilizada em casos oncológicos. (CAMPOS, 2019).

O diagnóstico do câncer e o seu tratamento causam 
desequilíbrio no bem-estar do paciente e da família, sendo 
a dimensão emocional uma das mais afetadas e nesse 
cenário a espiritualidade do paciente é uma demanda que 
corrobora muito com o prognóstico do caso. Além disso, a 
comunicação inicial e sequencial ao processo do tratamento 
é um cuidado importante, necessitando de recursos e 
ferramentas adequadas e personalizadas para um respaldo 
total dos envolvidos (LIMA et al., 2019).

Cabe ressaltar também a significância da dor espiritual 
em pacientes que passam por cuidados paliativos, que 
consiste na falta de sentido tanto na vida como na morte, 
o que acaba influenciando na linearidade da enfermidade, 
seja com abandono de tratamento, ansiedade, depressão 
ou demais complicações clínicas. Por conseguinte, a 
espiritualidade é uma área de grande relevância nos 
cuidados paliativos (LU XING, MN, 2018). Ao atingir 
sua espiritualidade o paciente encontra uma maneira de 
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enfrentar a doença mesmo diante da morte, dessa maneira 
o sofrimento do paciente reduz. 

Em síntese, o artigo tem como proposito abordar a 
espiritualidade dentro dos cuidados paliativos em pacientes 
oncológicos, trazendo a importância da sua aplicação e 
influência nos resultados no contexto oncológico. Estudos 
como esse são relevantes pois poucos são encontrados na 
literatura publicada sobre a espiritualidade nos cuidados 
paliativos. 

2. METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de uma abordagem qualitativa, 
de caráter descritivo, sendo considerada uma revisão 
integrativa da literatura, que de acordo com Souza, Silva e 
Carvalho (2010) é a mais ampla abordagem metodológica 
referente às revisões literárias. Pois, permite a inclusão 
de estudos experimentais e não experimentais com a 
finalidade de compreender o fenômeno analisado. Ainda, 
permite a combinação de dados da literatura teórica e 
empírica, além de possibilitar a incorporação de um vasto 
leque de propósitos. Entre esses, definição de conceitos, 
revisão de teorias e evidências, e análise de problemas 
metodológicos nos tópicos em particular os que foram 
pré-selecionados na proposta da pesquisa, uma vez que 
a ampla amostragem em conjunto com a multiplicidade 
de propostas proporcionaram um panorama consistente 
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e compreensível de conceitos complexos, teorias ou 
problemas relevantes para a “Saúde”, no sentido de 
promover o bem-estar físico por meio da espiritualidade 
que supostamente influencia no controle da dor de 
pacientes oncológicos sob cuidados paliativos. 

A questão problema do estudo foi: “Qual a influência 
a espiritualidade pode exercer sobre a dor de pacientes 
com câncer que se encontram sob cuidados paliativos?”. 
Nesse contexto, ressalta-se que a revisão da literatura 
foi baseada na análise dos resultados encontrados nas 
bases de dados do Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE), Biblioteca Nacional de Medicina 
(PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
incluindo revistas e livros. Assim, a maior parte da pesquisa 
se deu pela busca de dados com base no Medical Subject 
Headings (MeSH) e nos Descritores em Ciencias da Saúde 
(DeCS), abrangendo os últimos dez anos, ou seja, o período 
compreendido entre 2012 e 2021. Que, por sua vez, obteve 
a frequência de produções relativas ao tema: “Cuidados 
paliativos e a influência da espiritualidade sobre dor dos 
pacientes com câncer”, sendo necessária a utilização de 
descritores booleanos para garantir uma ampla opção de 
artigos e periódicos, os mesmo em língua inglesa: Palliative 
Care; Psycho-Oncology; Spirituality; Optimism, os artigos 
encontrados foram comparados entre si, para uma análise 
das principais abordagens, verificando a existência de 
publicações que tematizaram a questão em estudo.  
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A seleção independente foi realizada por pares entre 
os meses de Novembro de 2020 a Março de 2021. Teve 
participação de pesquisadores vinculados ao Grupo de 
Psicologia Positiva e Espiritualidade (GPES) da Faculdade 
de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista-Ba que 
se reuniram para posteriormente comparar a amostragem 
selecionada, assim como, discutir sobre as discrepâncias 
até chegar num acordo acerca dos resultados encontrados 
nos artigos em estudo. Com isso foi realizado  um 
quadro dos resultados obtidos, contendo o título, ano 
de publicação, metodologia e conclusão do artigo para 
posteriormente analisar, interpretar, sintetizar e discutir 
conteúdo dos resumos obtidos, núcleos e sentidos, 
utilizando o fichamento na busca pela identificação 
do foco dos estudos desenvolvidos e estabelecimento 
das categorias no intuito de caracterizar a produção 
encontrada, tendo em vista uma verificação do panorama 
dos avanços científicos sobre o tema proposto, obteve-se 
referências, livros e revistas de publicação, respeitando 
os critérios de inclusão e exclusão. 

Para contemplar o critério de inclusão foram 
selecionados e incluídos os artigos e periódicos, originais, 
assim como, revistas e livros publicados na área de ciências 
da saúde, de forma multidisciplinar, em português, inglês 
ou espanhol, entre os anos 2012 a 2021. Estes deveriam 
agregar aos seus objetivos a descrição das propostas, 
contemplando a temática estabelecida.
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Como critério de exclusão, foram retirados artigos, 
periódicos, revistas e livros que não agregaram aos seus 
objetivos a descrição da proposta do estudo, assim como 
as publicações encontradas fora do período estabelecido.

Ao seguir esses critérios no processo supracitado, 
tornou-se possível selecionar numa primeira coleta, 33 
artigos e, posteriormente, numa segunda coleta, 11. Com 
base nos critérios estabelecidos, foram feitas as revisões do 
material coletado, sendo selecionados no total, 12 artigos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com intuito de analisar os diversos aspectos 
que a terapia paliativa e espiritualidade impactam em 
indivíduos em fase terminal, dispostos na Tabela 1, 
foram selecionados 12 artigos, com diferentes abordagens 
metodológicas. Dentre as metodologias utilizou-se 
estudos de caso, pesquisa exploratória e descritiva, 
estudos transversais, pesquisa qualitativa, estudo 
randomizado, ensaio clínico randomizado e pesquisa 
mista. Foi apontado melhoria na qualidade de vida e 
saúde mental dos pacientes frente ao enfrentamento do 
fim da vida por meio dos cuidados paliativos, usando 
a espiritualidade como ferramenta principal. Além de 
retratar a falta de formação em cuidados paliativos 
por profissionais, o que atrapalha a comunicação e a 
compreensão desse momento pelo profissional, a falta 
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de conhecimento nessa área também dificulta o vínculo 
com o paciente, como observamos na tabela 1.

Tabela 1: Enfrentamento no fim da vida por 
meio dos cuidados paliativos e espiritualidade.

TÍTULO AUTOR METODOLOGIA DESFECHO

Are spiritual 
interventions 
beneficial to 
patients with 
cancer?: A 
meta-analysis 
of randomized 
controlled trials 
following PRISMA

lu xing,M 
et al 2018 

Estudo 
randomizado

As intervenções 
espirituais melhoram 
o bem-estar espiritual 
e a qualidade de 
vida dos pacientes 
com câncer e reduz 
o grau de depressão, 
ansiedade e 
desesperança com o 
curso da doença. 

Interface between 
social support, 
quality of life and 
depression in 
users eligible for 
palliative care

Cissa 
Azevedo, 
et al 2017

Estudo 
transversal 

A aumento da 
qualidade de vida foi 
traçado a paciente 
que tem uma rede de 
apoio forte e para o 
sexo feminino. Por 
outro lado, o aumento 
dessa qualidade de 
vida foi dificuldade a 
pacientes que tenham 
sintomas físicos e 
piores níveis de apoio 
social.

Morte digna: 
percepção de 
médicos de hospital 
de ensino

Fernanda 
Naspoline 
Zanatta et 
al. 2020

Estudo 
transversal

A percepção de 
morte digna dos 
profissionais de 
saúde está associada 
com a afetividade e a 
convivência. 

Discussão bioética 
sobre o paciente em 
cuidados de fim de 
vida

Paula 
Maingué. 
2020.

Pesquisa 
exploratória e 
descritiva, com 
abordagem 
quantitativa.

Os resultados 
demonstraram 
que a maioria dos 
profissionais de UTI 
não tinha formação 
em assistência 
paliativa.

(continuar)
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The impact of an 
expressive writing 
intervention on 
quality of life 
among Chinese 
breast cancer 
patients undergoing 
chemotherapy

Qian Lu, 
et al. 2018

Estudo 
randomizado

Escrever algo positivo 
e expressivo sobre o 
processo do câncer 
aumentou a qualidade 
de vida perante o 
adoecimento

Spiritual quality 
of life in advanced 
cancer patients 
receiving radiation 
therapy

Katherine 
M 
Piderman, 
Et al. 2014.

Ensaio clínico. A aplicação da 
intervenção espiritual 
melhorou da 
qualidade de vida 
geral e espiritual 
no ambiente de 
tratamento.

Morrer e morte 
na perspectiva 
de residentes 
multiprofissionais 
em hospital 
universitário

Daniel 
costa et al. 
2017

estudo qualitativo 
e descritivo

Os resultados 
mostraram que os 
profissionais de saúde 
possuem despreparo 
para lidar com a 
morte. 

Spiritual Care: 
Which is the best 
assessment tool for 
palliative settings?  

Blaber.M, 
et al. 2015

Descreve e caracteriza 
as ferramentas 
para a aplicação da 
espiritualidade nos 
cuidados paliativos 

Comunicação de 
más notícias em 
cuidados paliativos 
na oncopediatria

Keyssiane 
lima et al. 
2019

Coleta de dados A formação mais 
humana para que 
os profissionais 
aprendam a 
compreender a perda 
e saibam ter uma 
boa comunicação é 
imprescindível. 

Patient Perception 
of Physician 
Compassion After 
a More Optimistic 
vs a Less Optimistic 
Message: A 
Randomized 
Clinical Trial

JAMA 
Oncol. 
2015

Ensaio clínicos 
randomizado

Ouvir uma mensagem 
mais otimista 
do profissional 
transparece mais 
compaixão ao paciente 
e transmite mais 
confiabilidade.

TÍTULO AUTOR METODOLOGIA DESFECHO

(continuar)
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Comunicação em 
cuidados paliativos: 
equipe, paciente e 
família

Vanessa 
Ferreira 
Campos. 
2019

Pesquisa 
qualitativa, 
descritiva e 
exploratória 
de extensão, 
aperfeiçoamento e 
especialização.

A comunicação 
adequada é essencial 
para promover 
cuidados paliativos, 
influenciando de 
modo significativo 
a boa relação entre 
equipe, paciente e 
família. 

Effect of spiritual 
counseling on 
spiritual well-being 
in Iranian women 
with cancer: A 
randomized clinical 
trial

Mahbobeh 
Sajadi. 
2017

Ensaio Clínico 
Randomizado

O aconselhamento 
espiritual está 
associado a melhorias 
significativas da 
Escala de Bem-Estar 
Espiritual (SWBS) em 
mulheres com Câncer. 

Fonte: elaborada pelos pesquisadores (2021).

A prevalência do câncer no mundo é potencialmente 
alta, sendo causa de 232.030 óbitos no ano de 2020 (INCA). 
Ao mesmo tempo, ocorre um aumento da expectativa de 
vida e consequentemente a elevação no número das doenças 
degenerativas. Apesar do avanço médico-tecnológico 
direcionado ao tratamento tenha evoluído nos últimos anos, a 
convivência com esses diagnósticos ainda causa apreensão e 
medo. Diante dessa situação, existe a necessidade do cuidado 
de lidar com a finitude da vida (LU XING, MN, et al., 2018)

Com diagnóstico de câncer, o paciente tende a 
desenvolver questões emocionais, traduzidas pela depressão, 
ansiedade, crise espiritual, fobia e/ou raiva. Nesse sentido, 
surge a necessidade de manter o bem-estar psicoespiritual, 
que pode ser viabilizado pelas terapias complementares 
como forma de alívio ou cura. 

TÍTULO AUTOR METODOLOGIA DESFECHO

(conclusão)
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Dessa forma, o cuidado paliativo (CP) é a assistência 
de reafirmação da vida, amenizando a dor por meio de 
identificação precoce frente a morte, aumentando sua 
qualidade de vida (AZEVEDO et al., 2017). Esse processo 
é desenvolvido pelo paciente junto a família e equipe 
médica, a fim de qualificar a vida do paciente e familiares 
que o acompanha. Ela pode ser aplicada de várias formas, a 
exemplo do estudo feito com mulheres em quimioterapias, 
utilizaram-se a produção de um texto sobre a experiência 
positiva no câncer e tiveram resultados positivos perante a 
qualidade de vida dessas pacientes (LU et al., 2018). 

A espiritualidade entra como uma via de auxílio 
paliativo para promover a saúde psicológica. Estudos relatam 
a eficácia das intervenções espirituais, elas aumentam 
a resistência contra crises de saúde mental, diminui a 
incidência de depressão, da ansiedade, promovendo um 
aumento significativo da expectativa de vida. Além disso, 
com as intervenções multidisciplinares com a ferramenta da 
espiritualidade, o profissional mantém a qualidade de vida 
geral e espiritual em pacientes que são expostos a radiação 
pelo câncer (PIDERMAN et al., 2014). A ferramenta é descrita 
como a terapia mais utilizada para pacientes terminais (XING 
et al., 2018), já que essa dimensão espiritual é admitida e 
reconhecida pela organização mundial da saúde (OMS) como 
componente importante na assistência paliativa. Atualmente, 
essa ferramenta possui perspectivas conceituais abrangentes e 
varia de acordo com o olhar do indivíduo diante do propósito 
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da vida e significado do sagrado. A percepção da morte está 
relacionada com a crença, ou seja, pessoas mais religiosas 
entendem o fim da vida apenas como físico mais que a sua 
alma e espírito são preservadas. Já as outras pessoas menos 
religiosas entendem-na como um processo final, um processo 
natural de fim de um ciclo (COSTA et al., 2017).

Mesmo com reconhecimento e disseminação acentuada, 
a espiritualidade dentro dos cuidados paliativos é pouco 
aplicada pela carência de profissionais formados com esse 
tipo de assistência, além de não avaliarem o sofrimento 
espiritual considerando como algo pessoal do paciente. 
Poucos profissionais realizam os cuidados espirituais 
mediantes práticas como a oração, a oferta de conforto e 
ajuda no processo de busca de sentido e proposito, tanto para 
pacientes quanto para a própria equipe multiprofissional 
atuante. Estudos mostram que a prática de adoções 
inadequadas que prologam o sofrimento, caracterizadas 
como “obstinação terapêutica” ainda é uma característica 
de muitos profissionais (MAINGUÉ et al., 2018). Além disso, 
existe a falta de preparo dos profissionais para lidar com a 
morte, ressaltando as lacunas dentro do processo de ensino 
da saúde sobre como dar notícias sobre a morte (COSTA et 
al., 2017).

O Ministério da Saúde em 2002 lançou as diretrizes 
sobre cuidados paliativos e tratamento da dor, determinando 
que essa prática deve ser realizada nas atenções primária, 
secundária e terciária para proporcionar a integralidade e 
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o acompanhamento contínuo dos pacientes. Posteriormente 
foi fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 
que junto ao Ministério da Saúde e o Conselho Federal de 
Medicina estabeleceu critérios relevantes de qualidade 
e legislação. E em 2009, os cuidados paliativos foram 
incorporados ao Código de Ética Médica como princípio 
fundamental do cuidado (ZANATTA et al., 2020).

Em vista disso, os cuidados paliativos não devem ser 
excluídos como intervenção terapêutica, já que promovem 
a dignidade pessoal, melhoram a qualidade de vida, 
aumentam a sensação de bem-estar e diminuem a dor. A 
prática dos cuidados paliativos voltado a espiritualidade 
(cuidados espirituais) permite alinhar o sentido para o 
enfrentamento do câncer, que por muitas vezes ameaça a 
continuidade da vida, além de dar maior clareza quanto as 
decisões importantes nesse cenário.

Os cuidados espirituais (CE) podem ser identificados 
de acordo as necessidades do paciente. Elas podem ser 
classificadas em explícitas, implícitas ou ocultas, sendo 
manifestadas de maneiras variadas, levando-se em conta 
o caráter e a cultura das pessoas. A relação do paciente e 
a espiritualidade pode ser categorizada em três vias, para 
uma melhor abordagem terapêutica: situacional, quando 
está ligada a busca de propósito, esperança e sentido; 
morais e biográficas relacionada a paz, reconciliação, 
perdão e oração; e religiosa voltada ao apoio divino e vida 
eterna (BLABER, JONE, WILLIS, 2015). Identificar essas 
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necessidades espirituais é crucial para prover o CE. Neste 
sentido, é preciso conhecer ferramentas e desenvolver 
competências que ajudem a reconhecê-las e atendê-las. 

Estudos apontam 25 ferramentas para abordagem 
clínica da espiritualidade dentro da assistência paliativa, 
sendo que 4 foram classificados como mais apropriados: 
FICA, SPIRITUAL, FAITH e HOPE. Esses orientam a equipe 
no estabelecimento de planos individualizados mais efetivos 
(BLABER et al., 2015).

O instrumento HOPE é o mais indicado para 
pacientes com câncer em cuidados paliativos. Ela descreve a 
espiritualidade com base em quatro componentes indicados 
em seu nome. O primeiro elemento, “H”, analisa quais as 
fontes de esperança, força, conforto, paz e identifica o porto 
seguro do paciente. O segundo componente, “O”, identifica 
se o paciente se considera parte de alguma religião. Já o 
elemento três, “P”, questiona os aspectos da prática espiritual 
e sua relação com o divino. O último elemento, “E”, trata de 
questões relacionadas ao fim da vida e sobre os cuidados e 
tratamentos médicos (BLABER, JONE, WILLIS, 2015).

 A segunda ferramenta, FICA, é usada para identificar 
valores e crenças e sistema de apoio familiar/amigos 
que compõem a oferta de cuidado, a fim de atender as 
necessidades desse paciente. Ela é feita por meio de 
perguntas baseadas em cada letra do seu nome: “F” (fé) 
- você tem crenças espirituais/religiosas que ajudam a 
lidar com situações de sofrimento? Caso a pessoa não se 
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identifique com alguma religião, o profissional é orientado 
a perguntar o que dá sentido à vida daquela pessoa. “I” 
(importância) - qual é a importância da espiritualidade 
no enfrentamento da enfermidade e qual o papel de 
suas crenças sobre decisões em saúde? “C” (comunidade 
religiosa) - qual é a sua igreja ou comunidade de fé? Ela te 
dá suporte? De que modo? Existe algum grupo que você 
realmente ame e que funcione como apoio para você? “A” 
(atendimento). Como podemos atender suas necessidades 
espirituais? Há algo que você gostaria que fosse feito para 
atendê-las? (BLABER et al., 2015).

A terceira ferramenta SPIRITaul é baseada em três 
perguntas que tem o objetivo de conferir os aspectos básicos 
do sentido, recurso e suporte espiritual, são elas: Como 
você entende o que está acontecendo e que sentido essa 
experiência tem para você? Quais recursos você emprega 
quando a vida está difícil, e o que te ajuda em tempos 
difíceis? E você julga que seria útil conversar com alguém 
sobre questões espirituais e de fé?  (BLABER et al., 2015).

O último instrumento FAITH é composto de uma 
pergunta que aponta preocupações centrada no paciente, 
deixando a critério dele informar ao profissional o que ele 
considera apropriado, sendo ela: O que eu preciso saber 
sobre você como pessoa para cuidar de você da melhor 
maneira possível? (BLABER et al, 2015).

Analisar as necessidades do paciente dentro da 
perspectiva oncológica é de estrema relevância já que essa 
doença e o seu tratamento podem influenciar negativamente 
na percepção de qualidade de vida. As discussões sobre 
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essa vertente entre profissionais de saúde e pacientes 
são frequentes, mas a ênfase é, muitas vezes, dada ao 
manejo dos sintomas físicos e pouca atenção é dada aos 
aspectos psicológicos, sociais e espirituais. A religião e 
a espiritualidade são condutas administradas para lidar 
com o estresse gerado pelo câncer, já que, para muitos 
pacientes, pode contribuir para o alívio do sofrimento e 
maior esperança em relação à qualidade de vida.

A forma como os profissionais de saúde se comunica 
e informa as notícias difíceis aos pacientes, impacta de 
forma brusca na progressão da doença (LIMA et al., 2019). 
É de suma importância que a equipe promova um vínculo 
de confiança com o paciente através de um relacionamento 
baseado em empatia, compaixão e sinceridade, contribuindo 
para que ele se sinta seguro com a equipe responsável, 
desenvolvendo o sentimento de bem-estar e confiança nos 
resultados dos cuidados paliativos. A literatura releva que 
a maioria dos pacientes preferem uma abordagem médica 
mais otimista e isso transparece mais confiabilidade no 
profissional para aos pacientes (JAMA ONCOL, 2015). 

O médico aprende a lidar com a doença, mas não 
com o doente (CAMPOS et al., 2019). A comunicação da 
equipe com o paciente oncológico e a família contribuem 
para a minimizar os aspectos psicológicos desenvolvidos 
pela doença (ansiedade e depressão), e de certa forma 
fortalecem o desenvolvimento interpessoal do paciente. A 
boa comunicação cobre as necessidades que vão além dos 
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efeitos dos medicamentos para um melhor estado físico e 
psicológico do paciente (CAMPOS et al., 2019).

A dificuldade do médico em comunicar as más notícias 
é constante, e pesquisas mostram que esses profissionais 
temem serem vistos como insensíveis no momento de 
comunicar uma má notícia (JAMA ONCOL, 2015). Esse 
processo é pautado nas experiências e observações da 
prática clínica, e traz algumas preocupações como o medo 
de ser culpado, medo de prejudicar a esperança e o otimismo 
do paciente e até provocar sofrimento emocional a ele. Se 
a mensagem for conduzida de uma forma menos otimista, 
o paciente tende a não confiar e nem aderir às ações de 
tratamento do profissional (TANCO et al., 2015). 

A comunicação, verbal ou não, é uma ferramenta 
indispensável nos cuidados paliativos, em virtude das 
relações que surgem durante o processo de adoecimento 
entre paciente, equipe e família. A forma verbal descreve a 
expressão de pensamentos e sentimentos em palavras. Já a 
comunicação não verbal, compreende ao uso de linguagem 
corporal como gestos, olhares, expressões faciais e até 
o próprio silêncio podem transmitir mensagens. Essas 
ações são complementares e visam entender a demanda 
do paciente, facilitar a construção de uma comunicação 
confiante e individualizada, além de proporcionar ações 
mais efetivas (CAMPOS et al., 2019).

Analisar a necessidade espirituais do paciente que 
está na finitude da vida é fundamental para um melhor 
vínculo, ação e comunicação. Nessa perspectiva, fortalecer 
a espiritualidade do paciente acarreta pontos positivos 
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para a continuidade e determinação em lutar pela sua vida, 
como foi o caso do aconselhamento em espiritualidade 
desenvolvido pelos hospitais iranianos em mulheres com 
câncer, que veio mostrando aumento das escalas de bem-
estar e qualidade de vida dos pacientes (SAJADI et al., 2018).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se por meio dessa revisão que o cuidado 
paliativo, tendo a espiritualidade como ferramenta aplicada 
aos pacientes oncológicos, tem relevância e prospera em 
resultados positivos perante o progresso da doença e 
qualidade de vida do paciente.   

A questão requer preparo tecnocientífico com 
abordagem paliativa de pacientes fragilizados pela doença 
grave, progressiva e incurável, que muitos profissionais não 
têm e acabam voltando-se somente a patologia, aplicando 
planos de cuidados inadequados ao paciente.

 Ofertar um tratamento paliativo associado a medidas 
curativas, tendo como objetivo proporcionar conforto, 
melhor qualidade de vida e dignidade ao paciente é bem 
importante para profissionais da área da saúde. O trabalho 
conta com abordagens holísticas, nas quais as dimensões 
biopsicosocioespirituais possam fazer parte do suporte 
terapêutico, para, assim, prevenir e aliviar o sofrimento de 
pacientes e familiares, além de reafirmar a vida e a morte 
como processos naturais. 



120

GRUPO DE PSICOLOGIA POSITIVA E ESPIRITUALIDADE

A comunicação de más notícias nesse caso também 
é precária, o que permite que os sintomas da doença e 
o medo da morte se destaquem como ponto de grande 
influência na percepção da qualidade de vida. Deste 
modo, as intervenções e os aconselhamentos espirituais 
melhoram alguns aspectos do estado psicológico e o 
bem-estar espiritual, proporcionando melhor qualidade 
de vida aos pacientes com câncer, reduzindo o grau de 
depressão, ansiedade e desesperança durante o tratamento 
da doença, além de reduzir a fadiga associada à doença.

A espiritualidade do paciente é uma demanda 
que corrobora muito com o prognóstico do caso. Sendo 
assim, é necessária uma abordagem mais plural, sendo 
capaz de identificar as necessidades espirituais no fim da 
vida, o que é crucial para promoção do cuidado. Neste 
sentido, é preciso conhecer ferramentas e desenvolver 
competências que proporcionem o reconhecimento e 
prática no exercício. 
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sobre a espiritualidade e suas nuances. 

Continuo a minha caminhada no curso de medicina, 
vivendo momentos de muito aprendizado durante o internato e 
de autoconhecimento. Estou a um passo da conclusão do curso e 
ainda sem acreditar que o meu sonho está se tornando realidade.
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Edvaldo FlorÊncio Santos Júnior

Edvaldo Florêncio Santos Júnior, 18 anos, estudante 
do segundo ano do curso de medicina da Faculdade Santo 
Agostinho de Vitória da Conquista (FASAVIC). Nasci na cidade de 
Itapetinga, Bahia e comecei meus estudos na escola Adventista. 
Passei bons anos no colégio Cooedita, onde cresci e evoluí como 
ser humano e sou muito grato pelo ensino para a vida que recebi. 
Durante os meus 18 anos convivi num ambiente familiar muito 
estreito, mas feliz e minhas melhores memórias são das intensas 
férias no meio rural, com banhos de rio, cavalgadas, brincadeiras 
e muita diversão. Lá aprendi a me conectar com a terra e suas 
dádivas e a reconhecer o valor da preservação de seus elementos. 
Apaixonei-me por plantas e até hoje faço plantio de mudas para 
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reflorestamento. A paixão por medicina começou ainda na escola, 
após entrar em contato com profissionais que me apresentaram 
suas rotinas e as várias nuances possíveis dessa área tão 
diversa e densa. O sonho da aprovação veio em 2019, depois de 
muitas adversidades com o desgastante último ano da escola e 
finalmente em 2020, ingressei na faculdade. Comecei receoso, a 
mudança foi dura, mas fortalecedora. Apoiei-me na solidariedade 
dos colegas e logo comecei a me adaptar. A pandemia impediu 
minha progressão e logo tive que voltar para casa. Foram tempos 
difíceis, mais adaptações e dificuldades, mas nada como o 
tempo para colocar as coisas em seu devido lugar. Em novembro 
retornei com poucas atividades presenciais e o ano atual foi 
um divisor de águas. Um mar de oportunidades começou a se 
abrir, inclusive a de entrar no Grupo de Estudos em Psicologia 
e Espiritualidade (GPES), onde tive a oportunidade de conhecer 
grandes pessoas e de adentrar a fundo no mundo das pesquisas 
e das discussões acerca de temas da mente humana. Hoje, curso 
o quarto período do curso, sou membro do GPES, do Grupo de 
Estudos em Neurologia e do grupo de pesquisa “Um Olhar aos 
ACS”, que tem como objetivo avaliar os impactos da pandemia 
na saúde mental e no trabalho dos Agentes Comunitários de 
Saúde. Enfim, esse sou eu, um fascinado pelos mistérios da mente, 
amante da terra e agora entusiasta do Kung Fu e da música, a 
estática para mim é perder a oportunidade de conhecer novos 
caminhos e de evoluir.

Contato:
juniorflorencio101@gmail.com
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Autobiografia de Leticia Pereira de Medeiros 

Meu nome é Leticia Pereira de Medeiros, tenho 22 anos, 
sou natural da cidade de Ouricuri – PE, mas moro há 21 anos em 
Vitória da Conquista - BA. 

Desde criança sempre desejei cursar medicina, e hoje 
acredito que era por ser muito curiosa para aprender sobre o 
funcionamento de tudo, e obviamente por ser uma profissão tão 
nobre, apesar de tão difícil. Aos 18 anos consegui a minha tão 
sonhada vaga. Fui morar em outra cidade, mas após um semestre 
passei na prova de transferência e voltei para Vitória da Conquista. 
Essas experiências desse período contribuíram muito para meu 
amadurecimento.
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Ao longo dos semestres senti muita necessidade de participar 
de algo na faculdade, não apenas para preencher carga horária, 
mas para que eu me sentisse pertencente de algo, especificamente 
mais relacionado com saúde mental, que particularmente gosto 
muito. Nesse período o GPES foi fundado e então me inscrevi para 
entrevista. Esse grupo me ensinou de diversas formas, desde o 
emocional até o acadêmico. 

Passei também em outros processos seletivos da Liga 
de Semiologia e a de Psiquiatria da faculdade. Hoje no sétimo 
semestre estou muito feliz com o aprendizado que venho 
acumulando, e espero ter muito mais a cada dia. 



Agne Moreira Basi

Meu nome é Agne Moreira Basi, tenho 20 anos, sou 
estudante do sexto período do curso de medicina da Faculdade 
Santo Agostinho de Vitoria da Conquista (FASAVIC). Sou natural 
de Governador Valadares-MG, mas aprendi a viver e sonhar 
além da bolha em Almenara-MG, onde vivi toda minha infância 
e adolescência.

Desde cedo, aprendi a amar a área da saúde aos pequenos 
detalhes, sempre foi minha rotina estar ao lado da minha mãe no 
tratamento de diabetes e hipertensão e sua rotina virou minha 
curiosidade. Naquela época, não entendia que minha curiosidade 
era uma pista de que aquilo se tornaria amor. 
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Até que eu cresci,  entrei no ensino médio, e a 
responsabilidade em escolher uma profissão se tornou algo 
muito além de curiosidade de criança , se tornou um chamado, 
e sabia no íntimo do meu coração  que meu propósito de vida era 
cuidar de pessoas, acolher a dor e ajudar a aliviar o sofrimento, 
independente de qual área escolhesse pra minha vida. 

E a partir disso, decidi cursar uma profissão da área da 
saúde , e  acabaram surgindo mais dúvidas no processo, qual 
delas seria?  Decidi então fazer vestibular não só pra medicina, 
mas como também para enfermagem , até que chegou o momento 
de escolher qual seria minha vida, e optei por medicina para 
ser meu instrumento de cuidado. Hoje, na metade da faculdade 
eu só tenho a agradecer, por ser minha felicidade e realização 
diária . Agradecer ao meu pai Joacir e a minha mãe Gracilene  
por apoiarem meus sonhos mais loucos, como o de mergulhar 
no mundo da medicina. Sem eles eu nada seria.

Durante os três anos de curso, aprendi a amar matérias e 
a desejar que outras acabem logo, aprendi que amigos fazem a 
caminhada ser maravilhosa, vivi momentos felizes e momentos 
de preocupação. Ansiedade começou a crescer no peito, e 
até que encontrei o Grupo de estudo de psicologia positiva e 
espiritualidade (GPES) através de uma amiga que foi uma das 
idealizadoras do grupo. Participei do processo seletivo, e desde 
que fui aprovada, cada vez mais me identifico com as atividades 
e com os assuntos. Me sinto acolhida e representada nas pautas, 
e isso tudo faz a experiência ser melhor, me motiva a crescer e 
ser quem sou, a Agne carinhosa, altruísta, que ama um abraço 
mais que qualquer coisa e mais ainda ama cuidar de quem está 
ao seu lado.
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O tema espiritualidade vem crescendo no meio dos 
profissionais da saúde, como uma das formas para ajudar no 
processo de melhora e prevenção de doenças, principalmente 
quando se trata de adoecimentos psiquiátricos, que podem surgir 
de forma primária ou secundária a outras doenças. Dessa forma, 
pareceu interessante a produção de um artigo que reunisse 
informações sobre como a espiritualidade poderia ser usada 
para o controle e prevenção da ansiedade, sendo a ansiedade um 
dos problemas mais incidentes do século XXI, isso, junto com a 
depressão. Nesse contexto, o projeto visa alcançar profissionais 
de saúde que queiram entender mais sobre o assunto e incentivá-
los a pesquisar mais sobre o tema e formas de aplicá-lo no seu 
cotidiano.

A realização de projetos científicos sempre esteve nos meus 
planos acadêmicos. No ano de 2020, surgiu a oportunidade de 
participar de um grupo de pesquisa sobre o tema espiritualidade, 
que, até um então, era um termo desconhecido para mim. Nesse 
grupo estudamos e discutimos acerca do tema e construímos 
conhecimentos para a formulação do artigo. Por se tratar do 
meu primeiro projeto acadêmico, confesso que ao enveredar nos 
caminhos e descaminhos da metodologia cientifica me deixou 
insegura no início, mas, também, muito ansiosa para embarcar 
nessa jornada. 

Logo no início, o monitor do grupo se afastou e eu 
assumir o cargo e no processo de organização da pesquisa me 
encantei pela área. Com tudo, a realização do trabalho foi uma 
ótima experiência, e, por se se tratar do meu primeiro trabalho 
acadêmico, levarei os aprendizados, memorias e o gosto pelo 
meio científico.
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Nathália Alexandrino Guedes

Meu nome é Nathália Alexandrino Guedes, nasci em 
27 de outubro de 2001, em Vitória da Conquista, as 13 horas de 
parto Cesário na Casa de Saúde e Maternidade São Geraldo, num 
sábado ensolarado. 

Quando eu tinha quatros anos, meu pai foi estudar em Belo 
Horizonte e eu e minha mãe ficamos em Vitória da Conquista, 
onde ela me criou. Tivemos algumas oportunidades de nos mudar 
para perto dele, mas acabamos preferindo ficar por causa da 
estabilidade e por ser perto da cidade dos meus avôs. Na época 
que eu estava quase completando onze anos meu pai retornou e 
voltou a morar com a gente, mas logo arrumou um emprego fora 
e passou a vim só aos finais de semana. Logo que fiz quatorze 
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anos, ele se mudou para longe e passei a vê-lo poucas vezes ao 
ano. Com essas idas e vindas nunca fui muito próxima dele, 
mesmo que tenhamos muitos gostos em comum. 

Essa distância do meu pai me fez aproximar bastante da 
minha mãe, que me criou com muito esforço e dedicação e me 
fez ser a pessoa que sou hoje. Ela me ensinou os valores da vida, 
a batalhar pelo que eu quero, sem contar que é a pessoa que 
mais me dá força e torce para o meu sucesso. Além disso, ela me 
influenciou muito na minha escolha de carreira, pois, como ela 
trabalhava num posto de saúde, eu acabei indo muito no período 
das férias e nas campanhas de vacina. 

Aos 17 anos passei na faculdade de medicina, que sempre 
foi o meu sonho, com isso acabei tendo que sair da escola na 
metade do terceiro ano, o que me deixou insegura por me achar 
muito nova e que estaria deixando viver algumas experiências. 
Mesmo assim, agarrei a oportunidade graças a minha mãe que 
me incentivou e me deu força para encarar essa nova jornada 
que iniciaria. Ainda no primeiro período tive a oportunidade 
de retornar a um posto de saúde, o que foi uma mistura de 
sentimento nostálgicos e de empolgação devido as experiencias 
e memórias afetivas que tinha daquele espaço.

 Assim, sigo construindo minha história, vencendo 
desafios, criando memórias e a certeza de que estou no caminho 
certo.
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Laila Pereira Magalhães

Meu nome é Laila Pereira Magalhães, tenho 20 anos, sou 
natural da cidade de Paramirim-BA. Sou filha de pais separados 
desde os meus 6 anos.

Apesar da situação que enfrentava entre meus pais, o 
meu berço sempre feito de muito amor, cuidado e atenção. Sofri 
até os 13 anos pela falta que sentia do meu pai durante o meu 
desenvolvimento – passávamos uns tempos curtos juntos. 

Minha mãe sempre tentou cobrir essa falta e ela procurava 
todos os meios de minimizar a dor. Nesse momento foi onde 
eu conheci a terapia que tornou a melhor hora da semana além 
da ida para a escola de bicicleta que minha mãe ia atrás me 
acompanhando para eu me sentir protegida.

No interior da Bahia, fiz aulas de balé e natação durante 4 
anos. Minha vida escolar se iniciou na minha cidade natal onde 
eu cursei o ensino fundamental 1. Em São Paulo, finalizei o 
fundamental 1 no ano de 2010 e, por motivos sanitários - epidemia 
do H1N1 – voltei para minha cidade natal no mesmo ano e lá 
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concluí o meu ensino fundamental 2. Nesse período fiz inglês e 
frequentei a evangelização do Centro Espírita da minha família.

Em 2017, fui morar em Feira de Santana-BA para estudar 
em uma escola bilíngue porque um dos meus maiores sonhos 
pessoais era morar fora do Brasil mas em detrimento a isso o 
meu sonho profissional era me tornar médica. 

Em 2018, fui estudar em Salvador-BA para fazer o 2º ano 
do ensino médio, local onde fiz curso de isoladas de matemática 
e redação. Com 17 anos, desse ano fui fazer um intercâmbio 
na Irlanda por 2 meses que me proporcionou um grande 
amadurecimento. 

Nesse mesmo ano, desenvolvi Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG) e Transtorno do Pânico que de início achei 
que fosse ter que desistir do meu maior anseio profissional, elas 
sugavam todas as minhas forças e retiravam a minha coragem 
para estudar. Voltei a fazer psicoterapia e a frequentar o Centro 
Espírita os quais foram peremptórios para conseguir sair daquele 
quadro clínico e conseguir a minha tão sonhada aprovação em 
Medicina.

Usei da resiliência e não parei de estudar em nenhum 
momento até que em outubro de 2018 fui aprovada em Medicina 
na FASAVIC. Em 2019, me mudei para Vitória da Conquista lugar 
que me dedico todo o meu sonho profissional.

Nos primeiros semestres do curso voltei a ter TAG que me 
fez sofrer emocionalmente e tempo depois conheci o GPES que me 
acolheu como colo de mãe. Me ensinou muito mais que psicologia 
positiva e espiritualidade e sim sobre autoconhecimento. 

Sou imensamente grata por todo o aprendizado adquirido 
pelo grupo e por tudo que ainda vai somar. Hoje, em 2021, curso 
o 6º período e percebo a diferença que é para o estudante de 
Medicina prezar por sua saúde mental e fé que são renováveis 
a cada dia dentro do nosso coração. Um dos meus maiores 
evoluções dentro da pandemia da Covid-19.
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Enzo Akaoshi Canguçu Viana

Enzo Akaoshi Canguçu Viana, nascido em Vitória da 
Conquista – Ba, 1999, viveu toda sua infância no município de 
Presidente Jânio Quadros, quando, em 2012, retornou para a 
cidade de origem, a fim de dar prosseguimento aos estudos. 

 Atualmente, é docente do curso de medicina pelas 
Faculdades de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista 
(FASAVIC), membro do Grupo de Psicologia Positiva e 
Espiritualidade (GPES), diretor do Comitê de Saúde Pública da 
International Federation of Medical Students Association (IFMSA 
FASAVIC) e monitor do Núcleo de Atualização em Práticas 
Médicas (NAPMED) pela instituição já referida. 

Integrei-me ao Grupo de Psicologia Positiva e Espiritualidade 
(GPES) no primeiro semestre no ano de 2020, quando estava no 
segundo período do curso de medicina. Hoje, no quinto período, 
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transcorridos 3 semestres desde o meu ingresso, posso afirmar o 
quanto evoluí acadêmica e pessoalmente graças ao GPES. 

 O fato de poder criar novas amizades, novos vínculos e 
de sair da própria zona de conforto têm contribuído para uma 
evolução da forma como interajo com as pessoas, o que é de 
extrema importância social, além de ser indispensável na prática 
médica.  

 Outro ponto de destaque a ser citado, é a possibilidade de 
conhecer temas/áreas que não são restritos à medicina, mas que, 
como supracitado, são importantes à sua prática, pois ampliam o 
“leque” profissional e aguçam o lado mais humanizado da pessoa. 
Tais temas, além de serem discutidas a sua teoria, principalmente 
com a participação de profissionais da área, para nos dar 
embasamento, são praticados. Isto, é uma característica muito 
marcante para quem participa, pois nos ajuda a fixar as informações 
necessárias e conhecer, de fato, aquilo que é proposto pelo grupo. 

 Trabalhamos com muitos assuntos interessantes, como o 
mindfulness, técnicas de relaxamento, meditação e até terapia do 
riso, a fim de que conhecêssemos e usufruíssemos dos seus efeitos. 
As experiências foram muito boas, pois me ajudaram a relaxar em 
momentos de extrema tensão acadêmica e pessoal. Além disto, 
me influenciaram a fazer uma autoanálise e uma autocrítica, 
tendo em vista pontos diversos e fundamentais de minha vida, 
como meus pontos positivos, pontos negativos e meus objetivos 
de vida. Fomos além e fizemos uma análise retrospectiva sobre 
nós mesmos, encarando medos passados e anseios, por meio de 
sua externalização e com o apoio das técnicas aprendidas. Sendo 
assim, posso afirmar que os propósitos estabelecidos pelo grupo 
têm sido alcançados.



145

GRUPO DE PSICOLOGIA POSITIVA E ESPIRITUALIDADE

  O GPES tem me possibilitado treinar a escrita científica 
por meio da produção de artigos, com base nos temas que são 
discutidos e praticados nas sessões (p. ex., cuidados paliativos), 
o que é extremamente importante para um acadêmico. Estar 
envolvido na produção de conteúdo é uma atividade necessária, 
pois com ela nos aprofundamos nos assuntos, expandimos nosso 
conhecimento e adquirimos experiência. 

 Por fim, faz-se necessário mencionar dois outros 
importantes acontecimentos que fazem da minha vivência no 
grupo ainda mais enriquecedora. Primeiro, a oportunidade de 
ter apresentado no “VI Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e 
Extensão” da Faculdade de Saúde Santo Agostinho, o trabalho 
intitulado “Influência da Psicologia Positiva e Espiritualidade 
na Otimização Discente”, que é um dos maiores focos do 
GPES.  Segundo o envolvimento na organização de eventos, 
como algumas aulas/práticas que acontecem em grupos 
quinzenalmente e o I Simpósio de Psicologia Positiva e 
Espiritualidade.
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Joyce Danyelle Moreno Da Silva

Meu nome é Joyce Danyelle Moreno Da Silva, tenho 26 
anos, sou natural da cidade de Paramirim– Ba. 

Luto pelos meus objetivos desde muito jovem, na qual 
aprendi com meus pais o quanto é valioso lutar pelos objetivos 
que almejamos. 

Sai de casa com 16 anos com o destino à cidade de Vitória da 
Conquista, em busca de melhores condições de estudo. Fiz 2 anos 
de cursinho, e em seguida passai na faculdade de biomedicina. 
Desde de criança, tinha esse sonho de cursar medicina, de 
tentar entender e ajudar as pessoas, e depois de muito tempo, de 
dedicação e ajuda dos meus pais e da fé em Deus, consegui passar 
no curso, e estou realizada a cada dia que passa.

Por passar por tantas atribulações, hoje com a sintonia de 
positividade, fé que tenho no meu coração e a vontade de correr 
atrás das realizações dos meus objetivos, sinto que está valendo 
a pena lutar a cada dia.
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Maíra Érika da Silva Carvalho

Maíra Érika da Silva Carvalho 
6° período de medicina
FASA

O GPES foi uma experiência inovadora para a minha vida. 
É um grupo bem descontraído e com uma equipe de grande 
desempenho, só tenho a agradecer a professora Déborah pela 
iniciativa. As discussões do grupo de estudos de psicologia 
positiva e espiritualidade foram todas bastante interativas e 
proveitosas. Os palestrantes eram excelentes e com certeza 
acrescentaram bastante na minha formação profissional.
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A importância da psicologia positiva e espiritualidade no 
desempenho da medicina é indispensável, principalmente no 
que diz respeito ao tratamento de pacientes oncológicos. Dessa 
maneira, o grupo me proporcionou uma visão mais abrangente 
sobre como a vida do paciente em cuidados paliativos é mais 
leve com a aplicação da psicologia positiva e da espiritualidade.

A saúde de uma pessoa engloba aspectos mentais e 
físicos, com esse preceito, o grupo de pesquisa demonstrou a 
relevância da psicologia positiva na nossa vida. As aulas do 
grupo de pesquisa funcionaram como uma terapia para a correria 
académica da faculdade.

Apesar de que a maioria das discussões do grupo foram 
realizadas de forma remota, devido a pandemia, foram criados 
laços de amizade, nas discussões sempre aconteciam relatos 
pessoais que se encaixavam no tema da aula, as reuniões sempre 
proporcionaram um ambiente acolhedor.
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Coordenadora do Grupo: 

Profª Déborah Cruz dos Santos

Sou graduada em Enfermagem em 2009, possuo Formação 
em Psicanálise Clínica, pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise 
Clínica do Brasil, Especialização em Psicologia e Fisiopatologia, 
Mestre (2017) e atualmente Doutoranda em Ciências Fisiológicas 
pela Universidade Federal da Bahia.

Sou Docente na Faculdade Santo Agostinho de Vitória 
da Conquista, Rede Afya, apaixonada pela docência e pelo 
grupo de Pesquisa (GPES). Eu coordeno o grupo desde outubro 
de 2020, com edital. O grupo contribuiu bastante com o meu 
crescimento pessoal e profissional. Durante esse percurso, eu 
pude desenvolver técnicas como mindfulness, EFT (técnica 
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de liberação emocional, acupuntura sem agulhas) e técnica 
hooponopono (técnica havaiana antiga que enfoca a paz interior, 
o amor, o perdão, a gratidão e a cura de mágoas ou outros 
sentimentos negativos pelos quais somos invadidos no dia a 
dia). Essas técnicas proporcionam mais clareza a mente, calma 
e contribui para viver mais consciente com as nossas emoções. 
Desenvolvi o hábito da gratidão, descobrir o sentido de viver, 
aprendi através da literatura temas e conceitos tão relevantes 
para minha vida. Hoje estou com o coração grato a Deus, aos 
meus pipilos da medicina (alunos da FASA-VIC), a instituição 
pela oportunidade de coordenar um grupo de pesquisa como 
esse e crescer cada dia mais.
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Revisores do Grupo: 

Profª Rita de Cássia Silva Tagliaferre

Possui graduação em Letras/Linguística pela Universidade 
Federal de Ouro Preto (2005), graduação em Letras (Bacharelado 
em Estudos linguísticos pela Universidade Federal de Ouro 
Preto (2007), mestrado em Linguística pela Universidade 
Estadual de Campinas (2008), Doutorado em Ciências da 
Linguagem/ Linguística pela Unicamp/ pela Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (2015). Atualmente é professora 
das Faculdade Santo Agostinho/Itabuna. Discente do curso de 
psicóloga da Uninassau. Tem experiência na área de Linguística, 
Neurolinguística, Língua Portuguesa, metodologia da pesquisa 
e Saúde mental.
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Rosângela Souza Lessa

Possui graduação em FISIOTERAPIA pela UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA- CAMPUS JEQUIÉ 
(2008) e mestrado em Saúde, Ambiente e Trabalho pela 
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