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RESUMO 

Borges M. Afiliação religiosa e decisões de cuidado à saúde [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

Objetivos: Investigar a influência da afiliação religiosa nas decisões de vida, incluindo 

hábitos e vícios e cuidados de saúde. Investigar a religiosidade organizacional, não 

organizacional a religiosidade intrínseca e a religiosidade extrínseca e sua influência nas 

decisões de vida, incluindo hábitos e vícios e cuidados de saúde. Métodos: Foi 

analisado um banco de dados, com um total de 1.252 pessoas acima de 18 anos, 

oriundas de um painel de respondentes de uma empresa de pesquisa (Qualtrics) que 

preencheram um questionário de opinião pública, online, auto administrado, com 

indivíduos não identificados. A pesquisa de opinião foi encomendada pela instituição 

brasileira “Coalizão Inter-fé para Saúde e Espiritualidade” (coalizaointerfe.org). A 

amostra tem as mesmas distribuições da população brasileira em relação a gênero, 

idade, classe social, e distribuição geográfica do censo Brasil 2010 e o tamanho da 

amostra foi determinado por sistema de cotas não probabilísticas, garantindo assim que 

subgrupos distintos da população e suas características estejam representados. 

Resultados: Dos 1.252 participantes que iniciaram o questionário, 1.131 (90.3%) 

completaram as questões selecionadas. A composição desta amostra é de 536 (47.4%) 

homens e 595 (52.6%) mulheres, com média de idade de 40.5 anos. 57.9% dos 

participantes são casados e 37.8% possui uma renda mensal entre 3 e 7.6 salários 

mínimos. Em relação à afiliação religiosa, a amostra foi categorizada em 6 grupos: 

Católicos (43.9%), Evangélicos (18.7%), Espiritualistas (12.8%), Outros cristãos 

(6.6%), Outras denominações (6.1%) e sem religião (11.9%). A maioria dos 

participantes (66.5%) considera que a sua afiliação religiosa exerce de moderada a alta 

influencia em suas decisões de vida. As maiores influências foram nas decisões de casar 

(62.7%), em realizar doações (60.1%), em trabalho voluntário (55%), em amizades 

(53.9%) e em trabalho (50.5%). Considerando as decisões relacionadas à saúde, a 

influência foi alta em uso de drogas (45.2%), aceitar recomendações médicas (45%) e 

em tabagismo (43.2%). A maioria 270 (25.7%) dos participantes frequenta igreja, 



templo ou outro encontro religioso “algumas vezes por ano”. 201 (19.1%)  frequentam 

uma vez por semana” e “mais do que uma vez por semana” 148 (14.1%). A frequência 

com que os participantes dedicam seu tempo a atividades religiosas individuais foi de  

“diariamente” 389 (37%), “duas ou mais vezes por semana” 155 (14.8%) e “uma vez 

por semana” 63 (6%). O nível de influência da afiliação religiosa em tomar decisões é 

impactado pela frequência religiosa organizacional mediado pelo nível médio de 

religiosidade intrínseca. Conclusões: A afiliação religiosa influencia a vida cotidiana e 

as decisões relacionadas à saúde em diferentes níveis influenciada pela frequência 

religiosa e pela religiosidade intrínseca. Os profissionais de saúde podem abordar a 

dimensão espiritual/religiosa dos pacientes considerando como cada indivíduo vivencia 

essa dimensão, melhorando a compreensão de como a frequência religiosa 

organizacional, não-organizacional e a religiosidade intrínseca impactam não apenas na 

influência da afiliação religiosa em hábitos como dieta, tabagismo, uso/abuso de 

substâncias, mas também na adesão e recusa às recomendações médicas. 

Descritores: Espiritualidade; Religião; Religião e medicina; Religião e ciência; 

Assistência integral à saúde; Epidemiologia; 



ABSTRACT 

Borges M. Religious affiliation and health-related decision making. [dissertation]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

Objectives: To investigate the role of religious affiliation in general (ordinary), daily 

life, and health-related decisions, including habits, vices, and health care. To investigate 

the organizational religious activity, non-organizational religious activity, and intrinsic 

religiosity and their influence in general (ordinary), daily life, and health-related 

decisions, including habits, vices, and health care. Methods: A database with 1.252 

participants 18 years old or more was carried out from a panel of respondents from a 

research company (Qualtrics) who completed a self-administered online public opinion 

questionnaire with unidentified individuals. It was sponsored by the "Interfaith 

Coalition on Spirituality and Health" (coalizaointerfe.org). The sample size was 

determined by non-probability quota samples, thereby assuring that distinct subgroups 

of the population and their characteristics were represented according to social class 

distribution, age, gender, and geographic location, so the population surveyed could 

meet the same profile of the general adult population in Brazil, according to the 2010 

census. Results: From 1252 participants, 1131 (90.3%) completed the selected 

questions. The sample was composed of 536 (47.4%) men, and 595 (52.6%) women, 

with a mean age of 40.5. 57.9% of the participants were married, and 37.8% had a 

monthly family income between 3 and 7.6 reference salary. The sample was categorized 

into six religious groups: Catholics (43.9%), Evangelicals (18.7%), spiritualists 

(12.8%), other Christians (6.6%), other denominations (6.1%), and non-religious 

(11.9%). Most participants (66.5%) believe that their religious affiliation has a moderate 

to high influence on their general decisions. The influence of religious affiliation is high 

on marriage (62.7%), donations (60.1%), volunteering (55%), friendship (53.9%), and 

work (50.5%). Concerning health-related decisions, the influence is high on drug use 

(45.2%), accept medical recommendations (45%), and tobacco consumption (43.2%). 

Most participants 270 (25.7%) attend church, temple, or other religious gatherings “a 



few times a year”. 201 (19.1%) attend once a week” and “more than once a week” 148 

(14.1%). The frequency with which participants dedicate their time to individual 

religious activities is “daily” 389 (37%), “two or more times a week” 155 (14.8%) and 

“once a week” 63 (6%). The level of influence of religious affiliation in making 

decisions is impacted by organizational religious attendance mediated by the average 

level of intrinsic religiosity. Conclusions: Religious affiliation influences daily life and 

health-related decision making to different levels influenced by religious attendance and 

intrinsic religiosity. Healthcare providers need to consider religious aspects of patients’ 

lives to consider how a patient’s religious affiliation may affect their health, not only 

because of religion influences habits such as diet, smoking, drinking, and drug use, but 

also regarding adherence to medical recommendations.  

Descritores: Spirituality; Religion; Religion and medicine; Religion and science;  

Comprehensive Health Care; Epidemiology; 
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1. Introdução 

As questões relacionadas à espiritualidade, religiosidade e saúde têm despertado 

interesse crescente e cada vez mais configuram-se como um campo em 

desenvolvimento. Pesquisas apontam para o crescente número de produções 

acadêmicas(1), considerando a freqüência dos termos (spiritual* OR religio* AND 

health) nos títulos ou resumos, entre 2000 e 2021 foram identificados mais de 4.900 

estudos originais relacionados ao campo da espiritualidade / religiosidade (Figura 1).  

O Brasil figura em 5º lugar em número de produções internacionais em inglês e 

no período de 2009 a 2013 o crescimento foi de 126% demonstrando ser um fator 

significativo principalmente quando comparado aos temas como depressão, com 

crescimento de 144% e ansiedade com crescimento de 163%(2). Uma vez que 

aproximadamente 90% da população mundial está envolvida em alguma prática 

espiritual/religiosa(3) este campo de estudos desempenha papel relevante na vida e, 

portanto, na saúde do ser humano.  

Figura 1. Publicações disponíveis no Pubmed entre 2000 e 2021 com os termos (spiritual* OR 
religio* AND health)
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A dimensão espiritual/religiosa pode caracterizar-se pela relação e sobreposição 

entre os conceitos de que espiritualidade e religiosidade e que variam de acordo com a 

influência do contexto cultural no qual o indivíduo está inserido(4). Justamente essa 

sobreposição pressupõe que as crenças, práticas e experiências espirituais/religiosas 

envolvidas nas tradições religiosas precisam ser adequadamente compreendidas pelos 

profissionais da saúde que devem ser capacitados para reconhecer essa dimensão em 

seus pacientes e facilitar as conexões com o suporte apropriado(5). 

Contudo, as crenças e experiências não estão necessariamente ligadas à 

frequência religiosa organizacional. Estudo realizado no Reino Unido(6) demonstrou que 

67% dos participantes acreditam em “Deus" ou em uma força superior e que 30% dos 

participantes que se declararam Ateus reportaram realizar orações. Crenças podem 

referir-se a dimensão cognitiva da espiritualidade, uma convicção em uma dimensão 

que está além da material. Uma afirmação de um poder superior, aspectos 

transcendentes ou a continuidade da vida após a morte, incluindo todas as crenças 

religiosas ou outras crenças que não estão fundamentadas no materialismo. As práticas 

espirituais/religiosas correspondem à dimensão do comportamento, seja social ou 

individual, público ou privado, que requer o engajamento do indivíduo podem ocorrer 

sem consciência da relação com a dimensão transcendente. Apesar de envolver atitudes 

como contemplação, oração, leitura ou reflexão, a motivação não é necessariamente 

advinda de uma experiência direta dessa relação. As experiências espirituais/religiosas 

referem-se aos aspectos subjetivos da relação do indivíduo com o que está além do 

mundo material. Podem ocorrer de forma discreta, menos intensa e prolongada, de 

forma estática ou pode incluir mudanças da percepção do ego com uma mudança na 

orientação da relação do indivíduo com o mundo(4, 6). 

Crenças, práticas e experiências espirituais/religiosas podem influenciar nas 

decisões que envolvem o tratamento médico(7, 8) como a aceitação, negação ou rejeição 

das recomendações(9). Podem também influenciar importantes mudanças nos hábitos 

(uso/abuso de álcool(10), tabagismo(11)). Portanto se relaciona estreitamente com o 

conceito de processos individuais de saúde/doença(2), o envolvimento espiritual/

religioso está associado a melhor saúde mental(12). 
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Levantamento realizado no Pubmed utilizando a expressão ((Religious 

affiliation[Title/Abstract]) AND (health[Title/Abstract])) incluindo artigos com data de 

publicação entre 2016 e 2021 resultou em 210 artigos. Foram excluídos os trabalhos que 

consideravam a afiliação religiosa institucional, os que não apresentavam uma relação 

com marcadores de saúde, os que não descreviam como a afiliação religiosa dos 

participantes foi acessada ou não disponibilizavam o texto completo. Das 130 

publicações incluídas, 61 (46.9%) foram realizadas nos Estados Unidos, 13 (10%) na 

Europa, na África 23 (17.7%) principalmente utilizando dados de um mesmo estudo de 

saúde populacional. Na Ásia foram conduzidos 16 (12.3%) estudos, na Oceania 2 

(1.5%) e estudos multicêntricos foram 6 (4.6%). E, na América do Sul, 4 (3%) estudos.  

Destes, foram selecionados aqueles que consideraram a afiliação religiosa dos 

participantes A afiliação religiosa dos participantes foi acessada com a pergunta “Possui 

religião/afiliação religiosa” em 12 trabalhos(13-24). Em 62 trabalhos(25-83) foi questionado 

“Qual a sua religião/afiliação religiosa?”. Em 6 artigos(84-89), a frequência religiosa 

também foi avaliada. Comparações entre duas afiliações religiosas ou entre 

participantes que pertenciam a uma denominação religiosa versus participantes sem 

afiliação foram reportadas em 9 publicações(90-98). 8 estudos(99-106) utilizaram escalas de 

espiritualidade/religiosidade para acessar a afiliação religiosa dos participantes. Em 24 

publicações(107-130), a importância da afiliação religiosa e/ou da religiosidade também foi 

acessada através de questionários específicos e escalas. Declarar uma afiliação religiosa 

não é necessariamente o mesmo que declarar sua importância na vida cotidiana(131). 

A maneira como o indivíduo vivencia sua afiliação religiosa pode se transformar 

ao longo da vida. Estudos apontam que entre 3% e 10% dos adolescentes que se 

declaram religiosos apresentam aumento da religiosidade na vida adulta. Apesar de 

apresentarem um declínio na participação organizacional, aqueles que possuem um 

maior nível de religiosidade também apresentam uma frequência religiosa maior não só 

organizacional, como também não organizacional(110). Um estudo realizado no Brasil(132) 

demonstrou que aproximadamente entre 22% dos participantes relataram múltiplas 

afiliações religiosas. Seus níveis de saúde mental e qualidade de vida foram mais baixos 

do que os participantes que relataram uma única afiliação. Quando comparados com 
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participantes que não relatam não possuir afiliação religiosa, apresentaram níveis mais 

altos de felicidade e otimismo. Na medida em que a afiliação religiosa pode fornecer 

apoio social, mudanças de afiliação podem representar processos importantes na 

qualidade de vida ao longo do tempo. Aspectos sociais da afiliação religiosa podem 

configurar-se como uma fonte de saúde e benefícios mesmo para indivíduos que se 

desfiliam de uma denominação, mas mantém a frequência religiosa(84). 

Ampliar a compreensão da maneira pela qual o indivíduo experiencia a  

influência da sua afiliação religiosa nas decisões cotidianas e relacionadas à saúde é 

importante pois os mecanismos envolvidos nessas relações não são totalmente 

compreendidos e necessitam de mais estudos. Dentre as possibilidades de entendimento 

estão o fato de que muitas denominações religiosas professam sobre atitudes cotidianas 

e relacionadas à saúde e de que o tempo dedicado ao envolvimento espiritual religioso 

reduz a frequência dessas atitudes(133). 

Considerando que nem todo envolvimento espiritual/religioso é saudável pois  

muitas vezes pode tornar-se prejudicial, principalmente quando a relação do indivíduo 

com sua dimensão espiritual/religiosa (E/R) está permeada por culpa ou impotência em 

lidar com as situações da vida cotidiana ou de estados de adoecimento. Ampliar a 

compreensão da forma como cada indivíduo vivencia sua E/R  pode oferecer um caráter 

protetivo(134, 135).  O indivíduo pode reconhecer-se como ativo na busca por um corpo 

saudável e suas práticas cotidianas podem ser alinhadas com suas crenças, até mesmo 

oferecendo suporte social para o enfrentamento de suas dificuldades. O indivíduo 

também pode apresentar a tendência a permanecer sem recursos para enfrentar o seu 

processo de adoecimento, ou até mesmo de reconhecê-lo, podendo considerá-lo como 

um “castigo de Deus” ou delegando a “Deus” a resolução de seu sofrimento(136). A 

compreensão das suas práticas, crenças e experiências espirituais / religiosas pode 

contribuir com o cuidado à saúde. 

O conceito de Espiritualidade / Religiosidade pode ser considerado de duas 

formas: No contexto da prática clínica e no conceito de pesquisa. Na prática clínica é 

possível utilizar uma definição mais ampla, uma vez que nem sempre é necessário 
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explicitar ao paciente a complexidade dessas definições, sendo o mais importante o 

acolhimento de suas experiências. Já no contexto acadêmico, faz-se necessário o uso de 

uma definição mais restrita para facilitar a compreensão, demonstração e mensuração 

desses fatores(137). Assim sendo, cabe este detalhamento que se segue. 

Religião é um sistema organizado que envolve as crenças, rituais, símbolos e 

práticas relacionadas ao transcendente, ao místico e ao sobrenatural, onde o 

transcendente é, por exemplo, Deus, Alá ou a divindidade culturalmente aceita. 

Comumente possui crenças especificas de conduta e conceito de vida após a morte. 

Também possui cerimonias que podem ser praticados de forma privada ou pública(138). 

A religiosidade refere-se às crenças e práticas de um indivíduo(139) , pode ser 

pública, social e institucional (religiosidade organizacional) e caracterizar-se por 

participação em serviços religiosos, reunião de grupos para estudo de escrituras, 

organização com outras pessoas com a finalidade de evangelização ou arrecadação de 

fundos, por exemplo. Pode ser privada, pessoal e individual (religiosidade não 

organizacional) sendo realizada a sós, ou em particular, por exemplo, meditar, orar em 

casa, assistir programas religiosos, e acender velas(137). Referindo-se à conexão das 

crenças e práticas, temos a (religiosidade intrínseca) quando o indivíduo encontra sua 

maior motivação na religião e busca que suas atitudes estejam alinhadas às suas crenças, 

relegando a segundo plano outras questões e a religiosidade extrínseca quando o 

indivíduo encontra uma função para a religião atender suas próprias necessidades, sejam 

elas de segurança, apoio ou posição social(140).  

Espiritualidade é um termo mais abrangente. É a relação do individuo com o 

imaterial. Inclui a conexão com o sagrado, com o transcendente. Está intimamente 

ligada com o místico e o sobrenatural, porém estende-se além da organização formal da 

religião. Inclui tanto a busca pelo transcendente quanto a descoberta do transcendente e, 

portanto, envolve o próprio caminho de questionamento e busca(4, 138). Para fins de 

pesquisa, a definição de espiritualidade relacionada às suas origens na religião, seja 

tradicional ou não tradicional(137).  
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Aspectos religiosos e espirituais não só influenciam atos da vida civil, como 

também são relevantes em cuidados com a saúde. Estudos observacionais sugerem que 

a religião está relacionada a menores riscos de mortalidade e esta associação pode ser 

mediada por decisões de estilo de vida(141) e que a frequência religiosa pode 

proporcionar aos indivíduos a possibilidade de construir relações sociais positivas e um 

estilo de vida consciente da saúde, reduzindo os comportamentos de risco. 

Provavelmente esses comportamentos são incentivados pelos membros da comunidade 

religiosa(142), podendo configurar-se como um fator protetivo para abuso de drogas, 

etilismo e tabagismo(9-11). No Brasil, estudos confirmam estes mesmos resultados(1-3) 

relacionando maior envolvimento religioso com menor consumo de álcool. Contudo, 

não foram relacionados aspectos específicos da religiosidade e espiritualidade, 

frequência religiosa, importância da religião na vida e configurações de afiliação 

religiosa. Outro importante fator de influência da religiosidade e espiritualidade na 

saúde é a sua implicação nas decisões de seguir recomendações médicas ou mesmo 

negá-las(7). Tal fator têm sido avaliado em populações diversas(143), mas não sabemos 

como a nossa população se comporta neste tema. 

 Muitas pesquisas acessam a afiliação religiosa como uma característica 

sociodemográfica e há considerações se no campo da espiritualidade e religiosidade 

essa abordagem possa levar a viesses na espontaneidade da declaração da afiliação 

religiosa por questões de conveniência social e nos níveis de importância da religião na 

vida, como desejo de pertencimento e gerenciamento da impressão causada no 

entrevistador(144), resultando em diferenças que podem estar associadas ao tipo de coleta 

de dados e ao desenho do estudo quando não desenvolvido especificamente para 

investigar aspectos da dimensão espiritual/religiosa dos participantes(145). O 

entendimento de como o brasileiro se comporta frente a acatar ou negar aconselhamento 

médico interessa a várias especialidades médicas e ambientes de tratamento em saúde. 

Para melhor entendimento da forma como a afiliação religiosa está relacionada com 

decisões de saúde, vemos a necessidade de estudar variáveis como a afiliação religiosa 

primária, religiosidade intrínseca, extrínseca, organizacional e não organizacional, 
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crenças e práticas espirituais e religiosas como elementos mediadores da proteção 

conforme já verificado na literatura científica. 

Pouco sabemos sobre as crenças, práticas e experiências religiosas e espirituais 

em nosso meio e sua influência na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. É de 

fundamental importância ampliarmos o conhecimento da realidade destas questões em 

nosso meio para melhor atendimento das necessidades dos pacientes. 

Avaliar como a religiosidade e espiritualidade influenciam hábitos de ingesta de 

álcool, cigarro e drogas, e a decisão de acatar ou negar uma conduta médica com uma 

metodologia mais aprimorada pode gerar um avanço no conhecimento científico do 

tema com implicações em saúde pública e prática clínica. 

Este trabalho poderá trazer novas informações, tendo em vista a escassez de 

produções controladas acerca desta temática. Poderá, também, auxiliar o trabalho em 

saúde pública, uma vez que a correta identificação de necessidades pode facilitar o 

encaminhamento de demandas articulando as necessidades atuais e adequando-se às 

configurações dos serviços disponíveis. 
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2. Objetivos 

2.1. Principal 

Investigar a influência da afiliação religiosa nas decisões de vida, incluindo 

hábitos e vícios e cuidados de saúde.  

2.2. Secundários 

1.  Investigar a religiosidade intrínseca e extrínseca e sua influência nas decisões 

de vida, incluindo hábitos e vícios e cuidados de saúde. 

2. Investigar a religiosidade organizacional e não organizacional e sua influência 

nas decisões de vida, incluindo hábitos e vícios e cuidados de saúde. 

Hipóteses do objetivo primário: 

 H1: A afiliação religiosa influencia nas decisões de vida incluindo hábitos, vícios 

e cuidados de saúde.  

 H0: A afiliação religiosa não influencia nas decisões de vida incluindo hábitos, 

vícios e cuidados de saúde. 

Hipóteses do objetivo secundário 1: 

 H1: A religiosidade intrínseca e extrínseca influenciam nas decisões de vida 

incluindo hábitos, vícios e cuidados de saúde. 

 H0: A religiosidade intrínseca e extrínseca não influenciam nas decisões de vida 

incluindo hábitos, vícios e cuidados de saúde. 
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Hipóteses do objetivo secundário 2: 

 H1: A religiosidade organizacional e não organizacional influenciam nas 

decisões de vida incluindo hábitos e vícios e cuidados de saúde. 

 H0: A religiosidade organizacional e não organizacional não influenciam nas 

decisões de vida incluindo hábitos, vícios e cuidados de saúde. 
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3. Método 

3.1. Amostra 

 Foi analisado um banco de dados, com um total de 1.252 pessoas acima de 18 

anos, oriundas de um painel de respondentes de uma empresa de pesquisa (Qualtrics) 

que preencheram um questionário de opinião pública, online, auto administrado, com 

indivíduos não identificados. A pesquisa de opinião foi encomendada pela instituição 

brasileira “Coalizão Inter-fé para Saúde e Espiritualidade” (coalizaointerfe.org), uma 

instituição brasileira composta por membros representativos de várias afiliações 

religiosas, ou não religiosas e de profissionais de saúde e fé no Brasil. Estudos 

epidemiológicos utilizam a técnica de amostragem por quotas demonstrando ser um 

método já validado(146-148). 

 A amostra tem as mesmas distribuições da população brasileira em relação a 

gênero, idade, classe social, e distribuição geográfica do censo Brasil 2010(145) e foi 

calculada através da técnica de seleção por quotas, visando ser representativa da 

população brasileira utilizando as seguintes divisões: 

Idade: de 18-24 anos (25%), de 25-54 anos (47%), de 55-64 anos (15%) e 65 anos ou 

mais (13%); 

Gênero: Homens (50%) e Mulheres (50%); 

Regiões: Norte (8.2%), Nordeste (27.1%), Centrooeste (74%), Sudeste (43.2%) e Sul 

(14.1%); 

Classe social: A (10%), B (35%), C (35%) e D-E (20%); 
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3.2. Instrumentos 

3.2.1. - Dados demográfico 

 Questionário sobre gênero, idade, cor, estado civil, situação de trabalho, renda, 

região onde mora e nível de escolaridade foram respondidos. 

3.2.2. - Afiliação religiosa 

 Foi utilizada a pergunta: “Qual das alternativas abaixo melhor designa a sua 

afiliação religiosa ATUAL?”. As respostas incluíram 16 opções: “Católica”, ”

Evangélica”, “Espírita Kardecista”, “Judaica”, “Budista”, “Umbanda”, “Candomblé”, 

“Ateísta”, “Agnóstico”, “Espiritualista”, “Cristão”, “Testemunha de Jeová”, “Seicho-

no-ie”, “Wicca”, “Sem religião” e “Outra”. Posteriormente foram alocados em 6 grupos: 

“Católicos”, “Evangélicos", “Espiritualistas" (Espírita Kardecista e Espiritualista), 

“Outros Cristãos", "Sem religião" (Agnóstico, Ateísta e Sem religião) e Outras 

denominações (Judaica, Budista,  Umbanda, Candomblé, Testemunha de Jeová, Seicho-

no-ie, Wicca e Outra). 

3.2.3. - Influência da afiliação religiosa nas decisões 

 A influência da afiliação religiosa na vida foi avaliada pela pergunta: “Qual a 

influência da sua afiliação religiosa nos seguintes atos da sua vida?”, apresentando os 

ítens: “Tomar decisões na vida”, “Namorar”, “Casar”, “Se relacionar / ter amigos", 

“Trabalhar”, “O jeito de vestir”, “Trabalho voluntário”, “Fazer alguma doação" e 
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“Política, votar em um candidato”, “Como se alimentar”, “Ingerir álcool”, “Ingerir 

drogas”,  “Fumar", “Seguir recomendação médica” e “Se negar a seguir recomendação 

médica”. Todas as questões apresentaram 5 alternativas: 1 - (Muito pouco), 2 - (Pouco), 

3 - (Moderado), 4 - (Muito) e 5 - (Demais). 

3.2.4. - DUREL - ORA / NORA e IR 

 O índice de religiosidade Duke (DUREL)(149, 150) é uma escala mensura três 

dimensões do envolvimento religioso relacionado à saúde. Possui 5 itens divididos em 

“religiosidade organizacional”, “religiosidade não organizacional” e "religiosidade 

intrínseca”. Recomenda-se que os três domínios sejam avaliados individualmente sendo 

que a dimensão de “religiosidade intrínseca” é do tipo likert. Escala originalmente 

desenvolvida em inglês e posteriormente adaptada e validada para uso no Brasil. É um 

instrumento que vêm sendo amplamente utilizado em pesquisas relacionadas à saúde 

mental e religiosidade e espiritualidade(139, 151). 

3.2.5. - Consentimento Informado 

 Com relação a submissão do consentimento informado ao CEP, a pesquisa se 

enquadra no item I da recente resolução publicada em 7 de abril de 2016 (resolução Nº 

510) (http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf) que isenta de 

submissão ao CEP nos casos de : 

 "Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP:  

 I – pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;  
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 II – pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei no 

12.527, de 18 de novembro de 2011;  

 III – pesquisa que utilize informações de domínio público;  

 IV - pesquisa censitária;  

 V - pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem 

possibilidade de identificação individual. 
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4. Análise estatística 

 Este é um estudo transversal de abrangência nacional. O tamanho da amostra foi 

determinado por sistema de cotas não probabilísticas, garantindo assim que subgrupos 

distintos da população e suas características estejam representados. Os dados foram 

coletados entre 28 de junho de 2016 e 22 de agosto de 2016 por meio de um 

questionário on-line auto-aplicável. Os convites foram enviados pelos painéis 

Qualtrics® para o projeto “Crenças, práticas e experiências espirituais e religiosas na 

população em geral”. Patrocinado pela Coalizão Inter-Religiosa sobre Espiritualidade e 

Saúde (coalizaointerfe.org), uma instituição brasileira composta por membros 

representativos de várias afiliações religiosas, ou não religiosas e de profissionais de 

saúde e fé no Brasil. Os critérios de inclusão foram maiores de 18 anos e se o 

participante tivesse acesso on-line ao site, e-mail ou rede de mídia social. Dados 

ausentes, endereço de email inválido e respostas incompletas foram excluídos. A 

duração das respostas completas foi inferior a 30 minutos e foram utilizados filtros de 

atenção e perguntas de verificação de qualidade. As cotas foram definidas para distribuir 

os entrevistados de acordo com as categorias: classe social, idade, sexo e localização 

geográfica, para que a população pesquisada pudesse atender ao mesmo perfil da 

população adulta no Brasil, segundo o censo de 2010(145).  

 Para as correlações entre variáveis utilizou-se a análise estatística “teste de 

Pearson”. Para comparações, testes “t" para amostras normais e Fischer e Qui-quadrado 

para comparar proporções. Para as análises de mediação utilizou-se o módulo 

PROCESS 4.0(152, 153). Foi realizada uma análise de variância de uma via  (ANOVA-One 

Way) para avaliar a frequência religiosa organizacional, não-organizacional e 

religiosidade intrínseca entre as afiliações religiosas. A normalidade dos dados foi 

avaliada através dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. O pressuposto de 

homogeneidade foi avaliado por meio do teste de Levene. Foram realizados 

procedimentos de Bootstrapping (1000 reamostragnes: 95% IC BCa) para corrigir 
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desvios de normalidade de distribuição de amostra e diferenças entre tamanhos dos 

grupos(154). Considerando a heterogeneidade de variâncias foi utilizada a correção de 

Welch e avaliação post-hoc por meio da técnica de Games-Howell(155). Todas as análises 

estatísticas utilizaram intervalo de confiança de 95% (IBM SPSS Statistics version 27). 

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética do IPq HCFMUSP sob o registro CAAE 

64956717.4.0000.0065. 
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5. Resultados 

  Dos 1.252 participantes que iniciaram o questionário, 1.131 (90.3%) 

completaram as questões selecionadas. A composição desta amostra é de 536 (47.4%) 

homens e 595 (52.6%) mulheres, com média de idade de 40.5 anos. 57.9% dos 

participantes são casados e 37.8% possui uma renda mensal entre 3 e 7.6 salários 

mínimos. Em relação à afiliação religiosa, a amostra foi categorizada em 6 grupos: 

Católicos (43.9%), Evangélicos (18.7%), Espiritualistas (12.8%), Outros cristãos 

(6.6%), Outras denominações (6.1%) e sem religião (11.9%). Para “Qual a influência 

da sua afiliação religiosa em tomar decisões?”, 21.4% dos participantes respondeu 

“muito pouco”, 12.1% “pouco”, 23.2% “moderado”, 26.1% “muito”, e 17.2% 

respondeu “demais” (Tabela 1). 
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A influência da afiliação religiosa nas decisões de vida correlaciona-se com 

decisões específicas da vida cotidiana da seguinte maneira: “Namorar” (r=0.530), 

“Casar” (r=0.551), “Se relacionar / ter amigos” (r=0.565), “Trabalhar” (r=0.571), “Jeito 

de vestir” (r=0.507), “Trabalho voluntário” (r=0.568), “Fazer alguma doação” (r=0.590) 

e “Política, votar em um candidato” (r=0.349). E, considerando decisões de saúde: 

“Como se alimentar" (r=0.462), “Ingerir Álcool" (r=0.458), “Ingerir drogas" (r=0.441), 

"fumar" (r=0.456), “Seguir recomendação médica” (r=0.560) e “Se negar a seguir 

recomendação médica" (r=0.314), demonstrando que a percepção da influência da 

afiliação religiosa em aspectos específicos de cuidado à saúde tende a ser menor quanto 

comparado a decisões cotidianas ou quando considerada a vida de forma geral (Tabela 

2). 
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A maioria dos participantes (66.5%) acredita que sua afiliação religiosa exerce 

de moderada até grande influência em suas decisões de vida. Também apontaram ser 

alta a influência nas decisões de “casar" (62.7%), “fazer alguma doação (60.1%), no 

“trabalho voluntário” (55%), em “ser relacionar / ter amigos" (53.9%), em 

"trabalhar" (50.5%), em "namorar" (49.6%), no "jeito de se vestir" (42%) e em 

“política, votar em um candidato (27.2%) (Figura 2).  
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Considerando as decisões de saúde, os participantes reportaram grande 

influência da afiliação religiosa em “ingerir drogas" (45.2%), em “seguir recomendação 

médica" (45%), em "fumar" (43.2%), em “ingerir álcool (39.7%), em “como se 

alimentar" (37.1%) e “se negar a seguir recomendação médica" (22.6%) (Figura 3). 
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A religiosidade dos participantes foi avaliada através da escala DUREL e 1.050 

(92.8%) responderam ao questionário. (Tabela 3) 

A religiosidade organizacional (DUREL-ORA) mostrou que 148 (14.1%) dos 

participantes frequentam “mais do que uma vez por semana”. "uma vez por semana" 

201 (19.1%). Responderam “duas a três vezes por mês” 146 (13.9%) dos participantes. 

O maior grupo 270 (25.7%) frequenta “algumas vezes por ano". “uma vez por ano ou 

menos” é a frequência de 145 (13.8%) dos participantes e 140 (13.3%) “nunca" 

frequenta igreja, templo ou outro encontro religioso. Entre os católicos a maioria dos 
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participantes 156 (33.9%) frequenta “algumas vezes ao ano”. Dentre os evangélicos, 

121 (63%) frequenta uma vez ou mais por semana. Entre os participantes que se 

declararam sem religião, ateus ou agnósticos 76 (59.8%) nunca frequentam. 

Comparando os participantes que declararam possuir afiliação religiosa com os 

participantes que do grupo “sem religião”, os evangélicos apresentaram maior 

participação nas atividades organizacionais seguidos pelos espiritualistas, outras 

denominações e outros cristãos. Os resultados da ANOVA-One way demonstraram que 

havia diferença entre grupos [Welch’s F (5, 262.320) = 31.589, p < 0.001]. Teste post-

hoc de Games-Howell, interpretado por meio de procedimentos de bootstrapping com 

intervalo de confiança de 95% (IC BCa) para as médias demonstrou que havia 

diferenças entre o grupo “sem religião” e os demais grupos (Figura 4). 

A religiosidade não-organizacional (DUREL-NORA), ou seja, a frequência com 

que os participantes dedicam seu tempo a atividades religiosas individuais como preces, 

rezas, meditações leitura da bíblia ou de outros textos religiosos foi de 121 (11.5%) 

“mais do que uma vez ao dia”. A maioria dos participantes 389 (37%) exerce sua prática 

“diariamente”. “duas ou mais vezes por semana” é a frequência de 155 (14.8%) dos 

respondentes. Apenas 63 (6%) praticam “uma vez por semana". 140 (13.3%) dos 

participantes dedicam “poucas vezes por mês” à suas práticas e 182 (17.3%) "raramente 
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ou nunca" praticam. As maiores frequências diárias estão entre os espiritualistas 63 

(46.3%) e os participantes 33 (46.5%) que se declararam “outros cristãos”. A 

comparação entre os participantes que declararam não possuir afiliação religiosa 

demonstrou que a maior frequência religiosa não organizacional é do grupo 

evangélicos, espiritualistas, outras denominações, católicos e outros cristãos 

respectivamente. Os resultados da ANOVA-One way demonstraram que havia diferença 

entre grupos [Welch’s F (5, 270.715) = 38.508, p < 0.001]. Teste post-hoc de Games-

Howell, interpretado por meio de procedimentos de bootstrapping com intervalo de 

confiança de 95% (IC BCa) para as médias demonstrou que havia diferenças entre o 

grupo “sem religião” e os demais grupos (Figura 5). 

Em relação à religiosidade intrínseca (DUREL-IR) 546 (52.6%) dos 

participantes considera “totalmente verdade” sentir a presença de “Deus ou do Espírito 

Santo” em suas vidas. Para 270 (26%) “em geral é verdade”. Responderam “não estou 

certo” para esta afirmação 98 (9.4%) dos participantes. 38 (3.7%) participantes 

consideram que “em geral não é verdade” e 87 (8.4%) que “não é verdade”. Dentre os 

participantes que se idenficaram como "Outros Cristãos”, a maioria 68 (95.8%) 

respondeu que essa afirmação "em geral é verdade” ou é “totalmente verdade”, seguidos 

por Evangélicos 173  (92%), Católicos 393 (86%) e por Espiritualistas 114 (85.1%). 
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Quanto às crenças religiosas estarem por trás de toda a maneira de viver, 338 

(32.5%) participantes consideram que é “totalmente verdade” e 379 (36.5%) que “em 

geral é verdade”. 136 (13.1%) responderam que “não estou certo”, 56 (5.4%) que “em 

geral não é verdade" e 130 (12.5%) dos participantes responderam que “não é verdade”. 

Dentre os Evangélicos 161 (85.7%) acreditam que “em geral é verdade” ou é 

“totalmente verdade”. 

Para a afirmação "Eu me esforço muito para viver a minha religião em todos os 

aspectos da vida” 271 (26.1%) dos participantes considera “totalmente verdade”. A 

maioria 375 (36.1%) respondeu que “em geral é verdade”. 154 (14.8%) participantes 

responderam “não estou certo”. Para 90 (8.7%) essa afirmação “em geral não é 

verdade” e 149 (14.3%) acredita que "não é verdade”. Novamente, os Evangélicos 151 

(80.3%) são maioria em acreditar ser “totalmente verdade” e “em geral é verdade” que 

se esforçam para viver a religião nos aspectos cotidianos. Na comparação com o grupo 

de participantes “sem religião”, a maior religiosidade intrínseca foi do grupo 

"evangélicos", seguido pelo grupo "outras denominações", "outros cristãos", "católicos" 

e “espiritualistas". Os resultados da ANOVA-One way demonstraram que havia 

diferença entre grupos [Welch’s F (5, 266.596) = 24.422, p < 0.001]. Teste post-hoc de 

Games-Howell, interpretado por meio de procedimentos de bootstrapping com intervalo 

de confiança de 95% (IC BCa) para as médias demonstrou que havia diferenças entre o 

grupo “sem religião” e os demais grupos (Figura 6). 
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As frequências religiosas organizacional, não organizacional, e a religiosidade 

intrínseca se correlacionam ao nível de influência que a afiliação religiosa exerce nas 

decisões cotidianas e nas decisões de saúde. A religiosidade intrínseca está mais 

correlacionada à influência na tomada de decisões, seguida por religiosidade 

organizacional e por último a religiosidade não organizacional (Tabela 4).  
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Verificamos a influência da religiosidade organizacional na religiosidade 

intrínseca e a correlação dessas duas variáveis na influência da afiliação religiosa em 

decisões de saúde. Os níveis de religiosidade intrínseca atuam como mediadores da 

relação exercida pela religiosidade organizacional na influência da afiliação religiosa 

nas decisões de saúde (Tabela 5).  

Os dados demonstraram que o nível de influência da afiliação religiosa em tomar 

decisões é impactado pela frequência religiosa organizacional (DUREL-ORA) mediado 

pelo nível médio de religiosidade intrínseca (DUREL-IR) e apesar de também possuir 

um papel mediador nas influências de saúde, a religiosidade não-organizacional não 

indica significância estatística nessa medicação quando a variável religiosidade 

intrínseca é inserida (Figura 7).  



29

 

Os modelos de DUREL-ORA como preditor de influência nas decisões mediado 

pelo nível médio de DUREL-IR possuem intervalo de confiança Biass-corrected and 

Accelerated (Bca) estimado pela técnica de Bootstraping (5000 re-amostragens). 

Considerando a influência da afiliação religiosa em tomar decisões buscou-se 

avaliar em que medida DUREL-IR mediava a relação de DUREL-ORA. A proporção da 

mediação foi de 59.10% sendo que o efeito da mediação foi significativo, b = -0.250 

(95% Bca CI = -0.291, -0.211), p < 0.0001. O grupo dos "Católicos" apresentou b = 

-0.209 (95% Bca CI = -0.266 -0.154), p < 0.0001 e uma proporção de mediação de 

58.43% com diminuição da significância de DUREL-ORA p = 0,0014. No grupo dos 

"Evangélicos" b = -0.136 (95% Bca CI = -0.227, -0.063), p < 0,0001 com uma 

proporção de mediação de 51.92%. Contudo, após a mediação DUREL-ORA apresenta 

diminuição do nível de significância estatística p = 0.0305. O grupo dos 

"Espiritualistas" apresentou b = -0.084 (95% Bca CI = -0.161 -0.025), p < 0.0001 e uma 

proporção de mediação de 30.76% com diminuição da significância de DUREL-ORA p 

= 0,0039. O grupo dos participantes que declararam "Outras denominações" apresentou 
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b = -0.171 (95% Bca CI = -0.379 -0.039), p < 0.0001 e uma proporção de mediação de 

45.74% com perda da significância estatística de DUREL-ORA p = 0,0961. O grupo 

dos dos participantes que se declararam como “Outros Cristãos" apresentou b = -0.235 

(95% Bca CI = -0.381 -0.111), p < 0.0001 e uma proporção de mediação de 58.66% 

com perda da significância estatistica de DUREL-ORA p = 0.0562. No grupo “Sem 

religião”, DUREL-ORA não apresentou siginificância estatística na análise de 

correlação. Contudo, o modelo de mediação foi significativo p < 0.0001 com b = -0.217 

(95% Bca CI = -0.370 -0.091) com uma proporção de mediação de 96.31%. Após a 

mediação, DUREL-IR (p < 0.0001) permaneceu impactando a influência da afiliação 

religiosa nas decisões e DUREL-ORA perdeu mais significância estatística p = 0.9478. 

Na influência da afiliação religiosa nas decisões relacionadas à alimentação o 

efeito da mediação foi significativo, b = -0.134 (95% Bca CI = -0.67, -0.102), p < 

0.0001 e com uma proporção de mediação de 45.71%. Os participantes que se 

declararam "Católicos" apresentaram o impacto de DUREL-IR b = -0.132 (95% Bca CI 

= -0.179, -0.088), p < 0,0001 e proporção de mediação de 52.20%. Para os participantes 

que se declararam "Evangélicos" o modelo de mediação foi significativo p < 0.0001, b 

= -0.491 (95% Bca CI = -0.131, 0.008) com uma proporção de 28.58%. Porém após a 

mediação, as duas variáveis DUREL-IR e DUREL-ORA perderam significância, p = 

0.0951 e p = 0.0932 respectivamente. Os participantes que se declararam 

"Espiritualistas" apresentaram o impacto de DUREL-IR b = -0.050 (95% Bca CI = 

-0.093, -0.013), p < 0,0001 e proporção de mediação de apenas 19.48% com uma 

diminuição da significância estatística de DUREL-ORA para p = 0.0016. Para os 

participantes que declararam “Outras denominações" o modelo de mediação foi 

significativo p < 0.0041, b = -0.116 (95% Bca CI = -0.285, 0.001) com uma proporção 

de 42,22%. Porém após a mediação, as duas variáveis DUREL-IR e DUREL-ORA 

perderam significância, p = 0.1815 e p = 0.1446 respectivamente. Para os participantes 

que se declararam como “Outros Cristãos" o modelo de mediação foi significativo p < 

0.0001, b = -0.107 (95% Bca CI = -0.282, -0.021) com uma proporção de 31.97%. 

Porém após a mediação, DUREL-ORA teve sua significância estatística diminuída p = 

0.0220 e DUREL-IR perdeu significância, p = 0.0602. No grupo “Sem religião”, 
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DUREL-ORA não apresentou significância estatística na análise de correlação. 

Contudo, o modelo de mediação foi significativo p < 0.0018 com b = -0.115 (95% Bca 

CI = -0.234 -0.023) com uma proporção de mediação de 40.89%. Após a mediação, 

DUREL-IR (p = 0.0006) permaneceu impactando a influência da afiliação religiosa nas 

decisões relacionadas à alimentação e DUREL-ORA perdeu mais significância 

estatística p = 0.5852. 

As decisões relacionadas ao consumo de álcool influenciados pela afiliação 

religiosa com DUREL-ORA como preditor, mediado por DUREL-IR foi b = -0.134 

(95% Bca CI = -0.167, -0.100), p < 0.0001 e com uma proporção de mediação de 

37.82%. Dentre os "Católicos", b = -0.973 (95% Bca CI = -0.143, -0.056), p < 0,0001 

com 34,26% de proporção da mediação. Dentre os "Evangélicos", b = -0.102 (95% Bca 

CI = -0.185, -0.036), p < 0,0005 com 47.17% de proporção da mediação. Após a 

mediação, DUREL-ORA apresentou perda de significância p = 0.1933. Dentre os 

"Espiritualistas", b = -0.070 (95% Bca CI = -0.131, -0.020), p < 0,0001 com 25.24% de 

proporção da mediação. Após a mediação, DUREL-ORA apresentou diminuição de 

significância p = 0.0066. Dentre as “Outras denominações”, a mediação foi 

estatisticamente significativa  b = -0.091 (95% Bca CI = -0.261, 0.025), p < 0,0014 com 

29.11% de proporção da mediação. Porém após a mediação, as duas variáveis DUREL-

IR e DUREL-ORA perderam significância, p = 0.0600 e p = 0.2436 respectivamente. 

Para os participantes que se declararam como “Outros Cristãos" o modelo de mediação 

foi significativo p < 0.0001, b = -0.107 (95% Bca CI = -0.282, -0.003) com uma 

proporção de 24.74%. Após a mediação, DUREL-ORA teve sua significância estatística 

diminuida p = 0.0050 e DUREL-IR perdeu significância, p = 0.0853. Para os 

participantes que se declararam como “Sem religião" o modelo de mediação foi 

significativo p < 0.0001, b = -0.112 (95% Bca CI = -0.237, -0.008) com uma proporção 

de 37.50%. Após a mediação, DUREL-ORA teve sua significância estatística diminuida 

p = 0.0450. 

Em relação à influência da afiliação religiosa nas decisões referentes ao uso de 

drogas, o impacto de DUREL-ORA mediado por DUREL-IR mostrou uma proporção 

de mediação de 51,20% sendo b = -0.186 (95% Bca CI = -0.229, -0.144), p < 0.0001. A 
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proporção da mediação para os "Católicos" foi de 57.27% com b = -0.143 (95% Bca CI 

= -0.208, -0.083), p < 0,0001, sendo que DUREL-ORA perdeu significância p = 0,0878 

após a mediação. A proporção da mediação para os "Evangélicos" foi de 64.01% com b 

= -0.121 (95% Bca CI = -0.215, -0.042), p < 0,0008, sendo que DUREL-ORA perdeu 

significância p = 0,4726 após a mediação. A proporção da mediação para os 

"Espiritualistas" foi de 28.01% com b = -0.063 (95% Bca CI = -0.131, -0.010), p < 

0,0003, sendo que DUREL-ORA tem a significância estatística reduzida p = 0.0158 

após a mediação. A proporção da mediação para as “Outras denominações" foi de 

apenas 8.18% com b = -0.035 (95% Bca CI = -0.213, 0.120), p < 0.0014, sendo que 

DUREL-IR perdeu significância estatística p = 0,7290 após a mediação. Para os 

participantes que se declararam como “Outros Cristãos" o modelo de mediação foi 

significativo p < 0.0004, b = -0.121 (95% Bca CI = -0.289, -0.043) com uma proporção 

de 31.51%. Após a mediação, DUREL-ORA teve sua significância estatística diminuida 

p = 0.0355 e DUREL-IR perdeu significância, p = 0.0914. A proporção da mediação 

para o grupo “Sem religião" foi de 76.63% com b = -0.223 (95% Bca CI = -0.412, 

-0.085), p < 0,0001, sendo que DUREL-IR perdeu significância estatística p = 0.5239 

após a mediação. 

A religiosidade organizacional (DUREL-ORA) impacta a influência da afiliação 

religiosa no consumo de tabaco mediada pela religiosidade intrínseca (DUREL_IR) em 

uma proporção de 46,42% e b = -0.165 (95% Bca CI = -0.206, -0.126), p < 0.0001. Os 

participantes "Católicos" responderam que b = -0.123 (95% Bca CI = -0.181, -0.069), p 

< 0.0001 em uma proporção de 56.85%. Após a mediação, a religiosidade 

organizacional deixou de apresentar significância p = 0.1129. Os participantes 

"Evangélicos" responderam que b = -0.118 (95% Bca CI = -0.196, -0.035), p < 0.0012 

em uma proporção de 59.63%. Após a mediação, a religiosidade organizacional deixou 

de apresentar significância p = 0.4135. Os participantes "Espiritualistas" responderam 

que b = -0.067 (95% Bca CI = -0.130, -0.018), p < 0.0001 em uma proporção de 

21.20%. Após a mediação, a religiosidade organizacional teve a significância reduzida p 

= 0.0061. Os participantes de “Outras denominações" responderam que b = -0.026 (95% 

Bca CI = -0.229, 0.131), p < 0.0033 em uma proporção de apenas 6.44%. sendo que 
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DUREL-IR perdeu significância estatística p = 0.8009 após a mediação. Para os 

participantes que se declararam como “Outros Cristãos" o modelo de mediação foi 

significativo p < 0.0001, b = -0.128 (95% Bca CI = -0.256, -0.029) com uma proporção 

de 30.19%. Porém após a mediação, DUREL-ORA teve sua significância estatística 

diminuida p = 0.0147 e DUREL-IR perdeu significância, p = 0.0644. Os participantes 

do grupo “Sem religião" responderam que b = -0.168 (95% Bca CI = -0.323, -0.055), p 

< 0.0001 em uma proporção de 70.37%. sendo que DUREL-IR perdeu significância 

estatística p = 0.4672 após a mediação. 

Na influência da afiliação religiosa nas decisões relacionadas à rejeitar 

recomendação médicas o efeito da mediação de DUREL-IR no impacto de DUREL-

ORA também foi significativo, b = -0.089 (95% Bca CI = -0.118, -0.061), p < 0.0001 e 

com uma proporção de mediação de 62,63% com diminuição da significância do 

impacto de DUREL-ORA mediado por DUREL-IR para p = 0.0453. O grupo 

"Católicos" apresentou b = -0.793 (95% Bca CI = -0.124, -0.037), p < 0.0001 com uma 

proporção de mediação de 47.72%. Neste modelo DUREL-ORA também perdeu 

significância p = 0.0534. Para o grupo “Evangélicos”, a análise preliminar não 

demonstrou correlação significativa entre DUREL-ORA, DUREL-IR e a influência da 

afiliação religiosa em rejeitar recomendações médicas. A análise de mediação 

confirmou que b = -0.023 (95% Bca CI = -0.078, 0.025). Apesar de uma proporção de 

mediação de 40.24%, o modelo não foi estatisticamente significativo p = 0.4583. Os 

resultados do grupo "Espiritualistas" também não demonstraram correlação 

estatisticamente significativa na análise bivariada preliminar. A análise de mediação 

confirmou que a interação entre as variáveis não é significativa p = 0.2400, b = -0.027 

(95% Bca CI = -0.072, 0.001), indicando a ausência de efeito preditivo do modelo sobre 

a influência da afiliação religiosa em rejeitar recomendações médicas. Após a mediação 

DUREL-ORA permaneceu sem significância estatística  p = 0.475, assim como 

DUREL-IR p = 0.0974. O grupo “Outras denominações” apresentou uma análise de 

mediação estatisticamente significativa  b = -0.049 (95% Bca CI = -0.174, 0.088), p < 

0,0164 com 20.43% de proporção da mediação. Porém após a mediação, as duas 

variáveis DUREL-IR e DUREL-ORA perderam significância, p = 0.0919 e p = 0.5134 
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respectivamente. O grupo “Outros Cristãos” apresentou b = -0.058 (95% Bca CI = 

-0.154, 0.044), p < 0,0440 com uma proporção de mediação de 31.50%. Porém, após a 

mediação, as duas variáveis DUREL-IR e DUREL-ORA perderam significância 

estatística, p = 0.1955 e p = 0.3006 respectivamente. O grupo “Sem religião" apresentou 

b = -0.110 (95% Bca CI = -0.229, -0.022), p < 0,0009 com uma proporção de mediação 

de 67.55%. Neste modelo DUREL-ORA também perdeu significância p = 0.5241. 

Referente às decisões em seguir recomendações médicas influenciado pela 

afiliação religiosa, os participantes responderam que o impacto da religiosidade 

organizacional mediado pela religiosidade intrínseca foi b = -0.162 (95% Bca CI = 

-0.200, -0.127), p < 0.0001 com uma proporção de mediação de 52,78%. Para os 

participantes que se declararam "Católicos", o modelo de mediação mostrou b = -0.130 

(95% Bca CI = -0.183, -0.081), p < 0,0001 e proporção de mediação de 43.90%. Para os 

"Evangélicos", o modelo de mediação mostrou b = -0.095 (95% Bca CI = -0.185, 

-0.025), p < 0,0005 e a proporção da mediação foi de 55.16%. DUREL-ORA perdeu 

significância estatística após a mediação p = 0.3085. Para os "Espiritualistas", o modelo 

de mediação mostrou b = -0.065 (95% Bca CI = -0.130, -0.016), p < 0,0015 com 

proporção de mediação de 54.71%. DUREL-ORA perdeu significância estatística após a 

mediação p = 0.4953. Para os participantes que declararam “Outras denominações", o 

modelo de mediação mostrou b = -0.180 (95% Bca CI = -0.407, -0.039), p < 0,0005 e a 

proporção da mediação foi de 52.60%. DUREL-ORA perdeu significância estatística 

após a mediação p = 0.2094. Para os participantes que se declararam “Outros Cristãos", 

o modelo de mediação mostrou b = -0.042 (95% Bca CI = -0.4137, 0.053), p < 0.0011 e 

a proporção da mediação foi de apenas 13.65%. DUREL-ORA teve sua significância 

estatística diminuída p = 0.0089 e DUREL-IR perdeu significância, p = 0.4630. No 

grupo “Sem religião”, DUREL-ORA não apresentou significância estatística na análise 

de correlação. Contudo, o modelo de mediação foi significativo p < 0.0010 com b = 

-0.130 (95% Bca CI = -0.247 -0.036) com uma proporção de mediação de 77.53%. 

Após a mediação, DUREL-IR (p = 0.0013) permaneceu impactando a influência da 

afiliação religiosa nas decisões relacionadas à seguir recomendações médicas e 

DUREL-ORA perdeu mais significância estatística p = 0.6893. 
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6.  Discussão 

  A espiritualidade/religiosidade desempenha um papel importante no contexto 

cultural dos indivíduos(3), não só em atitudes cotidianas, mas também nas atitudes 

relacionadas à saúde(2). Portanto, a maneira de experienciar a dimensão E/R pode ter 

características protetivas ou nocivas dependendo de como estes recursos são usados(156, 

157). Os resultados demonstram a influência da afiliação religiosa nas decisões 

cotidianas e nas decisões de saúde, a frequência religiosa organizacional (DUREL-

ORA) a frequência religiosa não-organizacional (DUREL-NORA) e os níveis médios 

de Religiosidade intrínseca (DUREL-IR). Assim como as relações envolvidas no 

impacto dessas três dimensões da Espiritualidade/Religiosidade (E/R) no grau de 

influência das afiliações religiosas nas decisões. De forma geral, a influência da 

afiliação religiosa nos atos de vida foi considerada alta pelos participantes, 

particularmente nas decisões que envolvem casamento, fazer alguma doação, se 

relacionar/ter amigos, e no trabalho. Porém esta diferença tendu a ser menor 

especificamente nas decisões de saúde envolvendo ingerir álcool, fumar, como se 

alimentar e se negar a seguir recomendação médica esta influência tendeu a ser menor.  

  Os níveis de influência da afiliação religiosa nas decisões de saúde tem como 

fatores preditores a frequência religiosa organizacional, a frequência religiosa não-

organizacional e a religiosidade intrínseca que por sua vez está positivamente 

relacionada à religiosidade organizacional. O mecanismo envolvido neste processo é a 

mediação exercida pela religiosidade intrínseca na influência da afiliação religiosa. 

 Considerando a influência na decisão “como se alimentar”, historicamente as 

religiões descreveram formas de jejum e restrição alimentar. Muitas figuras religiosas 

importantes, como Moisés, Buda e Jesus, se abstiveram de comer como parte de suas 

práticas E/R. Uma revisão sistemática, demonstrou que inicialmente, estudos 

envolvendo religião, buscaram encontrar preditores comportamentais de obesidade a 
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fim de identificar quais destes poderiam facilitar o tratamento em ambientes da vida 

real, apontando para a relação da afiliação religiosa como um potencial fator social 

associado ao peso corporal. Contudo, apesar dessa associação ser positiva em mais de 

50% dos trabalhos, as diferenças de categorização das afiliações religiosas e as 

comparações entre afiliações dificultou uma análise consistente(158). Estudos clínicos 

controlados encontraram evidências de redução em sintomas específicos de transtornos 

alimentares como restrição, purgação e compulsão(159), e nas pontuações do teste de 

atitudes alimentares (EAT) em um grupo de tratamento que utilizou recursos E/R. 

Corroborando resultados obtidos em estudo prévio(160). Em nosso estudo, os 

participantes 63% reportaram pouca ou muito pouca influência da afiliação religiosa em 

seus comportamentos alimentares em oposição a 37% que reportou (moderada ou mais 

influência). Essa influência é explicada em parte (45.71%) pelo impacto da 

Religiosidade organizacional (DUREL-ORA) mediado pelo nível médio de 

Religiosidade intrínseca (DUREL-IR). Quanto maior a frequência religiosa mais os 

indivíduos buscam alinhar suas crenças, práticas e experiências com os hábitos 

alimentares. Nos grupos “Evangélicos” e "Outras denominações”, apesar de existir o 

efeito de mediação, tanto DUREL-ORA quanto DUREL-IR não são suficientes para 

explicar o impacto no grau de influência da afiliação religiosa. No grupo “Sem 

religião”, somente DUREL-IR é significativa, demonstrando que as crenças desses 

indivíduos determinam seus hábitos alimentares. Embora a maioria considere que a 

dimensão E/R não afete o comportamento alimentar, é importante considerar que 

diversos quadros clínicos estão relacionados a estas atitudes, como obesidade, 

hipertensão arterial e diabetes, por exemplo. Profissionais de saúde podem estar atentos 

a dimensão E/R dos pacientes a fim de que o planejamento do tratamento possa ser 

adaptado visando melhorar a adesão. 

 Em relação ao consumo de álcool, os estudos demonstram a associação entre 

aspectos espirituais / religiosos e abstinência, uso e abuso(161), porém há dificuldade em 

identificar quais os fatores da dimensão E/R estão presentes nesta mediação. Índices 

maiores de envolvimento E/R estão relacionados ao menor consumo de álcool e 

melhores desfechos nos tratamentos para abuso, podendo desempenhar um papel 
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protetivo. Diferentes religiões possuem diferentes perspectivas sobre o uso/abuso de 

álcool. Algumas ensinam contra o uso, algumas defendem o uso moderado e a maioria 

condena o abuso e a intoxicação. Apesar de haver evidências de uso de álcool mesmo 

em países onde, baseado em aspectos religiosos, o uso é proibido ou ilegal indivíduos 

que declaram pertencer a afiliações religiosas que professam a abstinência de álcool 

tendem a refletir esses ensinamentos em seus comportamentos(35). 

 Quando a afiliação religiosa não define atitudes relacionadas ao consumo de 

álcool, isto pode contribuir para o uso / abuso(162). Nosso estudo demonstra que 39.7% 

dos participantes reportou influência moderada ou maior da afiliação religiosa na 

ingesta de álcool, e impacto significativo de DUREL-ORA mediado por DUREL-IR 

explicando aproximadamente 37.82% do grau de influência da afiliação religiosa nas 

decisões de consumir álcool, o que corrobora o pressuposto de que a religião pode ser 

um mediador na regulação/diminuição do consumo de álcool. Estudos com minorias 

também demonstraram fatores protetivos da religiosidade(163). Pode-se considerar que 

isso se deva às regras de conduta social da religião. A maneira como o grupo 

“Evangélicos" percebe a presença de “Deus ou do Espírito Santo” em suas vidas, 

entendem que as crenças religiosas estão por trás de sua maneira de viver e o quanto se 

esforçam para colocá-la em prática em todos os aspectos da vida, exerce maior impacto 

na influência da afiliação religiosa no consumo de álcool do que a sua frequência 

religiosa. Todavia, também pode estar relacionado à maneira particular como o 

indivíduo experiencia sua dimensão E/R, conforme indicaram os resultado do grupo 

“Outras denominações”, onde não é possível determinar se a frequência religiosa 

organizacional ou a religiosidade intrínseca exercem papel determinante na influência 

da afiliação religiosa. 

 Nas decisões relacionadas ao uso de drogas os participantes do nosso estudo 

(45.2%) reportaram influência moderada a alta da afiliação religiosa. O mecanismo de 

mediação da frequência religiosa organizacional mediada pelo nível médio de 

religiosidade intrínseca nessa influência explicou mais de 50% dos casos. Sendo que 

para os “Católicos”, “Evangélicos” e “Espiritualistas” DUREL-IR foi mais 

determinante. Já para os “Outros cristãos”, “sem religião" e participantes de “Outras 



38

denominações” apenas DUREL-ORA explica a influência da afiliação religiosa quando 

recebe mediação de DUREL-IR. Estudo epidemiológico conduzido nos Estado Unidos 

demonstrou um maior risco de iniciar o uso de cannabis, cocaína e medicação sem 

prescrição em indivíduos sem religião. Para os que declararam menor importância da 

religião na vida cotidiana a propensão ao uso de substâncias também foi maior(164). 

Crenças, práticas e experiências espirituais/religiosas podem contribuir 

significativamente para a prevenção e recuperação do abuso de substâncias(165). 

 Considerando o consumo de tabaco, um estudo nacional realizado no Reino 

Unido(11), indicou que a prevalência de uso foi maior entre indivíduos que se 

identificaram como sem religião (66.2%) ou cristãos (60%) e relativamente menor entre 

os que se declararam muçulmanos (35.2%). Dos participantes que se consideram sem 

religião, a afiliação religiosa exerce de moderada a alta influência em apenas 9.6% 

enquanto para os Outros Cristãos e Evangélicos 57.3% e 62.1% respectivamente. O 

mecanismo de frequência religiosa organizacional mediado por religiosidade intrínseca 

também é significativo para explicar o grau de influência da afiliação religiosa nos 

hábitos relacionados ao tabaco em 46.42% dos casos. Para os “Evangélicos”, “Outros 

Cristãos” e participantes de “Outras denominações” e “Sem religião" a religiosidade 

intrínseca é determinante. Estudo de abrangência nacional realizado nos Estados Unidos 

demonstrou que a frequência em comunidades religiosas podem prover apoio social 

para comportamentos saudáveis envolvendo tabagismo e melhorar o manejo no impacto 

de situações estressantes, diminuindo a necessidade do individuo de recorrer ao 

tabaco(166). Outros estudos(167, 168) também indicam a necessidade de compreender 

características específicas das populações. Contudo, os mecanismos envolvidos nessas 

relações não são totalmente compreendidos e necessitam de mais estudos. Dentre as 

possibilidades de entendimento estão o fato de que muitas denominações religiosas 

proíbem o uso de substâncias e de que o tempo dedicado ao envolvimento E/R diminui 

a chance destes comportamentos. Assim como também o aumenta o risco de 

confrontação com outros indivíduos da instituição religiosa e até mesmo ameaça a 

participação nas atividades organizacionais(133). Entretanto, esses aspectos não 

diminuem a validade do auto-relato de uso de tabaco(169). 
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 Em relação à influência da afiliação religiosa nas decisões do individuo em 

seguir ou negar recomendações médicas, estudo demonstrou maior confiança no sistema 

de saúde nos médicos relacionada positivamente a uma maior frequência religiosa(170). E 

estudos de caso indicaram auxílio da dimensão E/R na aderência ao tratamento(8). 

Nossos dados indicam que a influência da afiliação religiosa em seguir recomendações 

médicas é “muito pouco” ou “pouco" para (55%) dos participantes. Essa influência é 

significativamente impactada em maior grau por DUREL-IR do que por DUREL-ORA 

em 52.8% dos casos. Dentre os “Evangélicos”, “Espiritualistas”, “Outras 

denominações” e “Sem religião” a religiosidade intrínseca desempenha o papel 

predominante na mediação. Em relação à influência da afiliação religiosa em negar as 

recomendações médicas foi “muito” e “demais" para apenas (9.7%) deles. Apesar do 

modelo de mediação explicar mais de 60% dos casos, os resultados são distintos entre 

as afiliações religiosas. Os “Católicos" têm a religiosidade intrínseca como fator 

determinante no grau de influência. No grupo dos participantes que se declararam  

“Evangélicos” ou “Espiritualistas" DUREL-ORA e DUREL-IR não estão 

correlacionadas à influência da afiliação religiosa nas decisões em negar recomendações 

médicas. Para os grupos que declararam “Outras denominações” e “Outros Cristãos” 

apesar de haver efeito de mediação,  tanto DUREL-ORA quanto DUREL-IR não são 

suficientes para explicar o impacto no grau de influência da afiliação religiosa. 

 A percepção sobre o papel da dimensão E/R na saúde vem aumentando(171). No 

entanto, frequentemente os estudos de abrangência nacional não são desenhados 

especificamente para acessar questões relacionadas à dimensão E/R, ou não possuem 

este como seu tópico principal(145). Este estudo demonstra como a afiliação religiosa 

influencia decisões e atitudes tanto na vida cotidiana como em questões relacionadas à 

saúde e como as crença práticas e experiências individuais desempenham papel preditor 

dos níveis dessa influência. Contribuindo para a compreensão dos mecanismos 

envolvidos no uso da dimensão espiritual/religiosa nas decisões relacionadas à saúde.  

Além disso, pode trazer contribuições para melhorar a instrumentalização dos 

profissionais de saúde na abordagem de informações sensíveis dos pacientes, 

prevenindo julgamentos e preconceitos(172). 
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7.  Limitações do estudo 

  Este estudo tem algumas limitações que devem ser consideradas. Trata-se de 

uma pesquisa transversal e inferências sobre relações de causa-efeito precisam ser 

evitadas. A coleta de dados foi realizada apenas em pessoas com 18 anos ou mais e que 

tinham acesso on-line a e-mail, mídias sociais ou sites on-line Portanto, é possível que 

alguns grupos da população, como residentes de áreas rurais, com níveis 

socioeconômicos mais baixos e idosos foram incluídos em menor frequência. 

Finalmente, usamos medidas auto-relatadas para investigar a influência da afiliação 

religiosa nas decisões da vida e presença de doenças, em vez de avaliar seu 

comportamento nos cenários da vida real e diagnósticos formais. 
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8.  Conclusões 

  A afiliação religiosa influencia a vida cotidiana e as decisões relacionadas à 

saúde em diferentes níveis influenciada pela frequência religiosa e pela religiosidade 

intrínseca. Os profissionais de saúde podem abordar a dimensão espiritual/religiosa dos 

pacientes considerando os aspectos gerais já descritos na literatura, como também as 

particularidades da maneira como cada indivíduo vivencia essa dimensão, melhorando a 

compreensão de como a frequência religiosa organizacional, não-organizacional e a 

religiosidade intrínseca impactam não apenas na influência da afiliação religiosa em 

hábitos como dieta, tabagismo, uso/abuso de substâncias, mas também na adesão e 

recusa às recomendações médicas. 
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9. Anexos 

9.1 Dados Demográficos 

Em qual região do País você reside?  

! Norte 

! Nordeste 

! Sul 

! Centroeste 

! Sudeste 

Sexo 

! Masculino 

! Feminino 

Altura (em cm) 

Peso (em Kg) 

Qual é o seu estado civil?  (Selecione apenas uma resposta.) 

! Solteiro 

! Separado 

! Divorciado 

! Casado/amasiado 

! Viúvo 
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Qual é o seu grau de escolaridade mais alto? 

! ausente / analfabeto 

! ensino fundamental incompleto 

! ensino fundamental completo 

! ensino médio incompleto 

! ensino médio completo 

! superior incompleto 

! superior completo 

! Pós-graduação 

Qual é a sua situação de trabalho? 

! Trabalho remunerado tempo parcial 

! Trabalho remunerado tempo integral 

! Desempregado 

! Incapacitado 

! Do lar 

! Estudante 

! Aposentado 

! Trabalho Voluntariado 

Qual é a renda média mensal de toda a família ? (classificação baseada no IBGE, censo 

2010) 

! Até R$ 1.576,00 

! De R$ 1.576,01 a R$ 3.152,00 

! De R$ 3.152,01 a R$ 7.880,00 

! De R$ 7.880,01 a R$ 15.760,00 

! R$ 15.760,01 ou mais 
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Qual das alternativas abaixo melhor representa a sua cor ou raça? (nomenclatura e 

classificação baseada no IBGE, censo 2010) 

! Branca 

! Preta 

! Amarela 

! Parda 

! Indígena 

9.2 Afiliação religiosa e religiosidade 

Qual das alternativas abaixo melhor designa a sua afiliação religiosa ATUAL? 

! Católica 

! Evangélica ____________________ 

! Espírita Kardecista 

! Judaica 

! Budista 

! Umbanda 

! Candomblé 

! Ateista 

! Agnóstico 

! Sem religião 

! Testemunha de Jeová 

! Espiritualista 

! Cristão 

! Seicho-no-ie 

! Wicca 

! Outra ____________________ 
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9.3 Influência da afiliação religiosa 

Qual a influência da sua afiliação religiosa nos seguintes atos da sua vida? 

Muito 
pouco

Pouco Moderado Muito Demais

Namorar

Casar

Se relacionar / 
ter amigos

Trabalhar

O jeito de vestir

Como se 
alimentarIngerir Álcool

Ingerir Drogas

Fumar

Tomar decisões 
na vida

Seguir 
recomendação 
médica

Se negar a 
seguir 
recomendação 
médicaPolitica, votar 
em um 
candidatoTrabalho 
voluntárioFazer alguma 
doação
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9.4 Escala DUREL 

DUREL - Índice de religiosidade da Universidade Duke(139)  

(1) Com que freqüência você vai a uma igreja, templo ou outro encontro religioso? 

! 1. Mais do que uma vez por semana 

! 2. Uma vez por semana 

! 3. Duas a três vezes por mês 

! 4. Algumas vezes por ano 

! 5. Uma vez por ano ou menos 

! 6. Nunca 

(2) Com que freqüência você dedica o seu tempo a atividades religiosas individuais, 

como preces, rezas, meditações, leitura da bíblia ou de outros textos religiosos? 

! 1. Mais do que uma vez ao dia 

! 2. Diariamente 

! 3. Duas ou mais vezes por semana 

! 4. Uma vez por semana 

! 5. Poucas vezes por mês 

! 6. Raramente ou nunca 

A seção seguinte contém três frases a respeito de crenças ou experiências religiosas. Por 

favor, anote o quanto cada frase se aplica a você. 

(3) Em minha vida, eu sinto a presença de Deus (ou do Espírito Santo). 

! 1. Totalmente verdade para mim 

! 2. Em geral é verdade 

! 3. Não estou certo 

! 4. Em geral não é verdade 

! 5. Não é verdade 
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(4) As minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda a minha maneira de 

viver. 

! 1. Totalmente verdade para mim 

! 2. Em geral é verdade 

! 3. Não estou certo 

! 4. Em geral não é verdade 

! 5. Não é verdade 

(5) Eu me esforço muito para viver a minha religião em todos os aspectos da vida. 

! 1. Totalmente verdade para mim 

! 2. Em geral é verdade 

! 3. Não estou certo 

! 4. Em geral não é verdade 

! 5. Não é verdade "
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