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1   INTRODUÇÃO 

Os resultados obtidos na pesquisa de mestrado profissional intitulada 

Espiritualidade/Religiosidade como Recurso Terapêutico na Prática Clínica: 

Concepção dos Estudantes de Graduação em Medicina da Escola Paulista de 

Medicina – Universidade Federal de São Paulo fizeram jus ao desenvolvimento de um 

Website que tem por objetivo compilar informações e fomentar discussões sobre o 

tema, principalmente no meio acadêmico e científico. 

Transcrevemos as conclusões da dissertação que tiveram por base as análises 

estatísticas, descritiva e inferencial, dos dados: 1) os estudantes de Medicina atribuem 

importância à dimensão espiritual do paciente na prática clínica: 79,3% são favoráveis 

a que o médico pergunte sobre questões espirituais ao paciente; 98,6% acreditam que 

independentemente de sua crença religiosa, o médico deve respeitar a crença do 

paciente; 92,5% creem que a preocupação do médico com a dimensão espiritual do 

paciente demonstra empatia e melhora a relação médico-paciente; 97,0% entendem 

que o médico deve considerar em sua prática clínica as necessidades emocionais, 

socioculturais e espirituais do paciente, além de suas necessidades físicas; 2) os 

acadêmicos consideram a abordagem da dimensão espiritual do paciente como 

recurso terapêutico para o exercício de uma prática clínica mais humanizada: 83,7% 

concordam que o cuidado com a dimensão espiritual faz parte do atendimento integral 

e humanizado ao paciente; 65,5% acreditam que a negação das próprias emoções e 

o distanciamento do sofrimento do paciente é uma estratégia de defesa utilizada pelo 

médico; 90,5% discordam de que um bom médico deve se distanciar do sofrimento 

do paciente; 3) 61,7% dos participantes da pesquisa consideram relevante e 27,3% 

não são contrários à proposição de ações didático-pedagógicas na educação médica 

relacionadas à dimensão espiritual do paciente. 

Como produto de nossa pesquisa optamos pela criação de um Website que 

nos possibilitará postar e divulgar eventos, cursos, reportagens, entrevistas, links de 

interesse, artigos, teses, vídeos, entre outros, relacionados à espiritualidade/ 

religiosidade na área da saúde, com possibilidade de cadastro e interação dos 

internautas.  
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O Website será divulgado com a utilização das mídias sociais, como o 

Facebook, e por e-mails institucionais para as Faculdades de Medicina do Brasil, na 

perspectiva de contar com o apoio da Diretoria da Escola Paulista de Medicina.  

O WordPress foi eleito como Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS - 

Content Management System), pela sua simplicidade, flexibilidade, facilidade para 

criar posts e páginas, formatá-los, inserir e gerenciar mídias. Além disso, permite o 

gerenciamento de usuários, criação de plugins e temas, funciona em todos os 

navegadores atuais e já mantém compatibilidade com a próxima geração. O 

WordPress é um CMS de código aberto, online, escrito em PHP (PHP (Personal Home 

Page) Hypertext Preprocessor), linguagem de programação livre e que serve como 

ferramenta para criação de sites na web. O PHP é amplamente utilizado para gerar 

Websites com conteúdo dinâmico. Além de melhorar a gestão do conteúdo do 

ambiente, o WordPress permite a criação, edição e publicação de Websites de forma 

objetiva e eficaz, não exigindo do usuário conhecimento pleno em linguagens de 

programação (RIBEIRO; SILVA, 2015).  

O CMS surgiu no final da década de 1990 e é uma aplicação online usada para 

o gerenciamento de conteúdo, constituída por um conjunto de ferramentas projetadas 

para a criação, administração, modificação, organização e remoção de informações 

de forma rápida na própria Web, com interface de fácil interação (SOARES, 2007; 

MACULAN et al., 2011). Nele estão disponíveis ferramentas para gerenciar a estrutura 

do Website, sendo que as mais usadas estão relacionadas à aparência das páginas 

publicadas e à navegação dos usuários (ROMANI; CAMPOS, 2005).  

As alterações são realizadas mediante o uso de navegadores (browsers) Web, 

como o Internet Explorer, Mozilla FireFox e Google Chrome, eliminando a 

necessidade de acesso direto ao servidor, cujo Website encontra-se instalado. 

Segundo Pereira e Bax (2002), no CMS o gerenciamento do conteúdo é separado do 

design gráfico. O design das páginas que apresentam os conteúdos são colocados 

em arquivos chamados moldes (templates), enquanto o conteúdo é armazenado em 

banco de dados ou arquivos separados. Quando um usuário solicita uma página, as 

partes são combinadas para produzirem a página HTML (HyperText Markup 

Language) padrão. Para que funcionalidades extras sejam adicionadas à publicação, 

instalam-se extensões ou plug-ins, dependendo do sistema usado, para melhorar a 
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interface do Website. A escolha pela prototipagem do catálogo no WordPress se deu 

pelo seu diretório de plug-ins, um programa usado para adicionar ou modificar 

determinado recurso, visando agregar diversas funcionalidades que permitem 

confeccionar ambientes delineados em navegação intuitiva e colaborativa.  

O WordPress foi desenvolvido por Matt Mullenweg, Ryan Boren e Donncha 

O'Caoimh em 2003, e, ao longo dos anos, mais recursos foram disponibilizados, tais 

como suporte para os widgets, que são módulos que acrescentam recursos ou alguma 

função em especial ao Website, atuando como plug-ins específicos, sendo projetados 

para fornecer uma maneira simples de organizar os vários elementos do seu conteúdo 

lateral sem ter que alterar qualquer código, ou seja, implementar janelas, botões, 

menus, ícones etc. O WordPress já possui widgets pré-definidos. Com relação aos 

temas, a maioria deles possui áreas específicas para os widgets, como, por exemplo, 

barras laterais ou rodapé. No CMS WordPress encontra-se também o API (Application 

Programming Interface) de shortcode, utilizado dentro de qualquer conteúdo de post 

e páginas como um conjunto de códigos delimitados, cuja função é retornar um código 

HTML pré-estabelecido, ou seja, são comandos usados para chamar uma 

determinada função (RIBEIRO; SILVA, 2015).  

Entre as características do WordPress destacamos o seu editor de texto 

intitulado WYSIWYG (What You See Is What You Get), que visa a formatação e a 

inserção do conteúdo de modo rápido e prático. Além disso, o editor disponibiliza dois 

modos de edição: textual e visual. A edição do conteúdo por meio do editor, nas 

versões texto e HTML, possibilita a inserção de qualquer tag na marcação do texto. O 

WordPress, além de disponibilizar diversas opções de temas para a personalização 

da interface do Website, permite também editá-las (MAZETTO, 2013). 

Em suma, os CMS são ferramentas versáteis que auxiliam na produção, 

publicação e administração de informações, possibilitando o desenvolvimento de um 

determinado modelo de Website mediante a instalação de templates e plug-ins, os 

quais serão responsáveis por agregar funcionalidades pré-definidas. 
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2   DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 Para consecução do produto, foi feito inicialmente o cadastro pessoal no 

Registro.br (https://registro.br/cgi-bin/nicbr/idmng), departamento do Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) responsável pelas atividades de 

registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o “.br”. O NIC.br foi criado 

para implementar as decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br) e é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da Internet 

no país. 

 Não foi possível registrar o nome proposto para o domínio  

“espiritualidadenapraticaclinica” porque excedia o número de caracteres permitidos. 

Em função da restrição de campos o registro foi feito como: espiritualidadenaclinica. 

Para que um site esteja disponível na internet, é necessário hospedá-lo em um 

servidor. A Locaweb, empresa brasileira de hospedagem de sites, serviços de internet 

e computação em nuvem foi selecionada para essa finalidade. A Locaweb possui 

infraestrutura própria, com servidores no Brasil, possibilitando um tempo menor de 

resposta do servidor. Foi feito o cadastro e a contratação do serviço de hospedagem 

(https://www.locaweb.com.br/hospedagem-de-sites/). 

As informações de DNS (Domain Name System) do domínio 

espiritualidadenaclinica.com.br foram migradas dos servidores do Registro.br para os 

da Locaweb. Após esse procedimento, a empresa Locaweb enviou um e-mail 

informando que a hospedagem estava ativa e pronta para ser utilizada. 

Posteriormente, a empresa informou que a base de dados MySQL foi instalada 

com sucesso. O My (My) SQL (Structured Query Language) é um sistema de 

gerenciamento de banco de dados, que utiliza a linguagem como interface. 

Após a descrição dos procedimentos para criação do website, passamos a 

apresentá-lo: http://espiritualidadenaclinica.com.br/. 
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Na tela inicial, de caráter dinâmico, serão publicados informes sobre eventos, 

cursos, entrevistas e matérias relevantes sobre o tema, conforme exemplos postados 

nesta fase de lançamento do produto. 

 

 

http://www.amesaopaulo.org.br/50anos 

 

https://www.coalizaointerfe.org/eventos 

http://www.mednesp2019.com.br 

02/07/2018 – Remédio para a alma: 
espiritualidade é disciplina na faculdade de 
Medicina da UFF-https://oglobo.globo.com/rio/ 
bairros/remedio-para-alma-espiritualidade-
disciplina-na-faculdade-de-medicina-da-uff-
22836810 

21/02/2017 – UNISANTA - Comemorando 20 
anos em 2017, curso de Ciência, Saúde e 
Espiritualidade começa dia 4/3 
http://noticias.unisanta.br/saude/comemorando-
20-anos-em-2017-curso-de-ciencia-saude-e-
espiritualidade-comeca-dia-43  

14/03/2015 - Médicos pesquisam influência do 
'passe' espírita para tratar a ansiedade - 
Pesquisa da Unesp estuda união entre 
tratamento espiritual e médico  
http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/ 
2015/03/medicos-pesquisam-influencia-do-
passe-espirita-para-tratar-ansiedade.html 
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O website contará, ainda, com uma área para postagem de vídeos. Cabe 

destacar que nesta área será possível fazer interações com os internautas: 

 Dr. Mario F. P. Peres - Crenças, Práticas e Experiências Espirituais 
https://www.youtube.com/watch?v=A6yxbhFogMo 

 Dr. Mário F. P. Peres - Conceitos Entre Ciência, Saúde e Espiritualidade 
https://www.youtube.com/watch?v=1W9bv6CsLi4  

 Dr. Marcelo Saad - Saúde e Espiritualidade  
https://www.youtube.com/watch?v=I5M0NFYuUfY  

 Dr. Décio Iandoli Jr. - A Espiritualidade no cuidado com o paciente   
https://www.youtube.com/watch?v=x0hCEDD7Cjw  

 Dr. Harold Koenig - Ciência Espiritualidade e Saúde (legendado) 
https://www.youtube.com/watch?v=AylAGbcNnjc  

 Dr. Fabio Nasri - Espiritualidade e saúde na prática clínica: abordando a 
espiritualidade do paciente  
https://www.youtube.com/watch?v=sUZNXCcO7vw  

 Associação Brasileira de Psiquiatria - Religiosidade e espiritualidade na prática 
clínica 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=X1WhxqIT7hg  

 Dr. Frederico Leão - Benefícios e desafios da integração espiritualidade na clínica 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=1RdmLT5oCns  

 Dra. Ana Cláudia Quintana Arantes - Espiritualidade nas Situações Limites: a 
Visão Médica - https://www.youtube.com/watch?v=tuFguzC7WbQ  

 Dr. Mario F. P. Peres - Espiritualidade e dor crônica  
https://www.youtube.com/watch?v=idluF6E-IwU 

 Dra. Ana Cláudia Quintana Arantes - A dimensão espiritual e a doença como 
caminho de transformação - https://www.youtube.com/watch?v=icV8jlZjhLg  

 Dr. Giancarlo Lucchetti - Evidências Científicas em Saúde e Espiritualidade  
https://www.youtube.com/watch?v=erWypn8eL6s  

 Dr. Alexander Moreira-Almeida - Desafios nas pesquisas em Saúde e 
Espiritualidade - https://www.youtube.com/watch?v=ty5aqycppDk  

 Dra. Ana Cláudia Quintana Arantes - Fadiga de Empatia. Qual a diferença entre 
Empatia e Compaixão?  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=7PdJN4UqeH8  

 Dr. Júlio Peres - Estudo de neuroimagem de médiuns psicógrafos 
https://www.youtube.com/watch?v=pCWEF5Rp6Vg  
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O website terá uma  área específica para postagem de conteúdo, como artigos, 

teses, livros. Da mesma forma que a área anterior, será possível manter a 

comunicação com os internautas, por meio de interações e postagens de mensagens 

curtas. 

 AAMC-Association of American Medical Colleges. Learning objectives for 
medical student education - Report I. Academic Medicine, v. 74, n. 1, p.13–18, 
1998. 
https://members.aamc.org/eweb/upload/Learning%20Objectives%20for%20Medi
cal%20Student%20Educ%20Report%20I.pdf  

 ANANDARAJAH, Gowri; HIGHT, Ellen. Spirituality and Medical Practice: Using 
the HOPE Questions as a Practical Tool for Spiritual Assessment. American 
Family Physician, v. 63, n. 1, p.81–88, 2001. 
https://pdfs.semanticscholar.org/6cd9/8722b730c028b9b26d0963381cea560436
29.pdf  

 FORTIN, Auguste H.; BARNETT, Katherine Gergen. Medical school curricula in 
spirituality and medicine. The Journal of the American Medical Association 
(JAMA), v. 291, n. 23, p.2883, 2004. 
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/198943  
 

 KING, Michael B.; KOENIG, Harold G. Conceptualising spirituality for medical 
research and health service provision. BMC Health Services Research, v. 9, 
p.116, 2009. 
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-9-116  
 

 KOENIG, Harold G.; BÜSSING, Arndt. The Duke University Religion Index 
(DUREL): A Five-Item Measure for Use in Epidemological Studies. Religions, v. 
1, p.78-85, 2010. 
http://www.mdpi.com/2077-1444/1/1/78/htm    
 

 LUCCHETTI, Giancarlo, GRANERO, Alessandra Lamas. Integration of spirituality 
courses in Brazilian medical schools. Medical Education, v. 44, p.527, 2010. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3502099/  
 

 LUCCHETTI, Giancarlo; GRANERO, Alessandra Lamas; BASSI, Rodrigo 
Modena; LATORRACA, Rafael; NACIF, Salete Aparecida da Ponte. 
Espiritualidade na prática clínica: o que o clínico deve saber? Revista Brasileira 
de Clínica Médica, v. 8, n. 2, p.154–158, 2010. 
http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a012.pdf  

 LUCCHETTI, Giancarlo; LUCCHETTI, Alessandra Lamas Granero; ESPINHA, 
Daniele Corcioli Mendes; OLIVEIRA, Leandro Romani de; LEITE, José Roberto; 
KOENIG, Harold G. Spirituality and health in the curricula of medical schools in 
Brazil. BMC Medical Education, v. 12, p.78, 2012. 
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6920-12-78  
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 PERES, Mario Fernando Prieto; ARANTES, Ana Claudia de Lima Quintana; 

LESSA, Patrícia Silva;  CAOUS, Cristofer André. A importância da integração da 
Espiritualidade e da Religiosidade no manejo da dor e dos cuidados paliativos. 
Revista de Psiquiatria Clínica, v. 34, n. 11, p.82-87, 2007. 
http://www.scielo.br/pdf/rpc/v34s1/a11v34s1.pdf  

 REGINATO, Valdir; DE BENEDETTO, Maria Auxiliadora Craice; GALLIAN, Dante 
Marcello Claramonte. Espiritualidade e Saúde: uma experiência na graduação em 
medicina e enfermagem. Trabalho, Educação e Saúde, v. 14, n. 1, p.237–255, 
2016. 
http://www.scielo.br/pdf/tes/v14n1/1981-7746-tes-14-01-0237.pdf  

 
Livros e relatórios: 
 
 KOENIG, Harold G. Espiritualidade no Cuidado com o Paciente: por quê, 

como, quando e o quê. São Paulo: FE, 2005. 

 KOENIG, Harold G. Medicina, Religião e Saúde – O Encontro da Ciência e da 
Espiritualidade. São Paulo: LPM, 2012. 

 KOENIG, Harold G.; KING, D. E.; CARSON, V. B. Handbook of Religion and 
Health. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2012. 

 WHO (World Health Organization). Constitution of the World Health 
Organization. Basic Documents. WHO. Genebra, 1946. 

 WHO (World Health Organization). WHOQOL and spirituality, religiousness 
and personal beliefs (SRPB). Report on WHO consultation. 
MNH/MAS/MHP/98.2 WHO, Genebra, 1998. 

 
 Em outra tela serão disponibilizados links institucionais pertinentes ao tema: 

 MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. [homepage]. Integrated 
Spirituality and Medicine Curriculum at MUSC. Disponível em: 
http://www.muschealth.org/pastoral-care/services.html   

 UNIVERSITY OF VIRGINIA. [homepage]. Health System. Spirituality and 
Medicine Curriculum. Disponível em: 
https://well.wvu.edu/resources/lifestyle/your-spiritual-life. Acesso em 18/02/2018. 

 THE DUKE UNIVERSITY Center for Spirituality, Theology and Health. Disponível 
em: https://spiritualityandhealth.duke.edu/  

 THE GEORGE WASHINGTON Institute for Spirituality and Health (GWish). 
Disponível em:  
http://www.gwumc.edu/gwish/soerce/subjects.cfm?SubjectID=64076B05-C298-
734A-4F7400EF937C0518&sort=&page=2  
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 NUSE - Núcleo de Saúde e Espiritualidade da Universidade Federal de São Paulo 
- http://www2.unifesp.br/centros/nuse  

 
 Núcleo de Pesquisas sobre Espiritualidade e Religiosidade da USP, ligado ao 

Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de São Paulo - 
http://ipqhc.org.br/pag_detalhe.php?categ=Hospital&id=268  

 Grupo WHOQOL-Brasil, instalado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul-
https://www.ufrgs.br/qualidep/qualidade-de-vida/projeto-whoqol-srpb   

 Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz 
de Fora - http://www.ufjf.br/nupes/  

 Núcleo Avançado de Saúde Ciência e Espiritualidade, na Universidade Federal 
de Minas Gerais - http://nasce-ufmg.blogspot.com/  

 

Será concedido um espaço para publicação das discussões do Grupo de 

Estudos em Literatura e Espiritualidade do Centro de História e Filosofia das Ciências 

da Saúde (CeHFi) da EPM-UNIFESP, integrante do projeto Espiritualidade e Saúde 

nas Ciências Humanas e da Saúde que, por sua vez, compõe o grande projeto deste 

Centro, intitulado Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde.  

O propósito do Grupo de Estudos em Literatura e Espiritualidade, coordenado 

pelas professoras Viviane Cristina Cândido e Nádia Vitorino Vieira, do qual temos a 

grata satisfação de participar, é colocar em diálogo, por meio de narrativas clássicas 

da Literatura, a Espiritualidade, a Educação e a Saúde, por entender que a Literatura 

pode contribuir para essa aproximação. 

Por meio de um formulário no Google Forms, os internautas que acessarem o 

site poderão realizar o seu cadastro e, também, compartilhar conhecimentos enviando 

materiais para divulgação. Todo material recebido será analisado e, se aprovado, será 

disponibilizado. Dessa forma, será possível manter o website atualizado e os 

internautas auxiliarão na dinâmica de publicação, ampliando os acessos e legitimando 

o ambiente virtual.  
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3   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conteúdo do site sobre Espiritualidade na Prática Clínica será direcionado 

principalmente aos acadêmicos de Medicina, e pretende-se levar gradativamente 

informações que permitam: 

 conhecer os fundamentos das religiões, a fim de adquirirem subsídios para 

validar as crenças e entenderem as necessidades espirituais dos pacientes;  

 explorar os instrumentos divulgados na literatura pertinente que norteiam a 

obtenção da história espiritual do paciente;  

 perceber a importância e saber como realizar a anamnese referente à 

dimensão espiritual do paciente;  

 lançar um olhar para a morte, aceitar que nem sempre poderão evitar a morte 

de seu paciente, aprender a lidar com a ideia de sua própria finitude.    

Acredita-se que o presente produto é resultado da pesquisa de mestrado 

realizada e colabora sobremaneira com a divulgação dos conhecimentos referentes à 

temática em questão, além de responder às demandas dos alunos de forma coerente 

com o contexto da contemporaneidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Produto da Dissertação: Espiritualidade/Religiosidade como Recurso Terapêutico na Prática Clínica    11 

 

 
 

 
 
4   REFERÊNCIAS 
 

MACULAN, Benildes Coura Moreira dos Santos; PEREIRA, Fernanda; LIMA, 

Gercina; PENIDO, Patrícia. Uso de gerenciador de conteúdos e hipertextos: gestão 

na biblioteca universitária. Revista ACB: Biblioteconomia, Florianópolis, v. 16, n. 1, 

2011.  

MAZETTO, Guilherme.  Aprenda a desenvolver temas WordPress. 

www.guiawp.com.br - 2013. Disponível em: https://mcdigital.net.br/wp-content/ 

uploads/2013/11/livro.pdf  

PEREIRA, Júlio C. I.; BAX, Marcello P. Introdução à gestão de conteúdos. Revista 

Gestão & Tecnologia, v. 1, n. 1, p. 1-11, 2002.  

RIBEIRO, Danielly Santos; SILVA, Márcio Bezerra da. Sistema de Gerenciamento de 

Conteúdo: proposta de um catálogo bibliográfico 2.0 no WordPress. Revista Digital 

de Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 14, n. 1, p. 1-20, 2015, 

ROMANI, Luciana Alvim Santos; CAMPOS, Luciana Aparecida de. Comparativo do 

Plone com gerenciadores de conteúdo em PHP, Java e Python. Campinas: 

Embrapa Informática Agropecuária, 2005. 26 p. (Documentos / Embrapa Informática 

Agropecuária; 55).  

SOARES, Pedro Henrique Seligmann. CUICA – Uma Ferramenta para suportar a 

convergência da TV Digital com a WEB através da criação de conteúdo digital. 

2007. [Dissertação] (Mestrado em Informática Aplicada). Universidade de Fortaleza, 

Fortaleza, 2007. 

 


