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A adolescência caracteriza-se por significativas transformações biopsicossociais, pela busca 

de identidade e de sentido existencial. Durante essa fase desenvolve-se a capacidade de pensamento 

abstrato e o adolescente busca novos significados para suas vivências e seus papéis sociais. Essas 

mudanças podem influenciar na evolução da espiritualidade nesse período da vida. 

O momento atual da sociedade convida a olhar o ser humano sob uma visão holística, 

biológica, psicológica, social e espiritual. Entretanto, a espiritualidade ainda é um tema pouco 

abordado. 

Em relação à adolescência, demonstrou-se o impacto positivo da 

religiosidade/espiritualidade (R/E) na vida e na saúde de adolescentes e a importância da aplicação 

desses conhecimentos na prática clínica. Estudos associam R/E com bem-estar, felicidade, satisfação 

com a vida, resiliência, com aspectos positivos da saúde e com redução de riscos. 

A espiritualidade torna-se, assim, um objetivo importante a ser alcançado no 

desenvolvimento saudável do adolescente e as equipes de saúde devem abordar essa questão de 

forma aberta, não dogmática, demonstrando interesse e respeito pelas suas crenças, valores e 

experiências. Solicitar aos adolescentes que compartilhem suas experiências e tradições relacionadas 

à R/E pode ser uma forma de demonstrar preocupação com eles e com seus valores.1 



 

 
 

 

Definições 

Puchalski et al. definiram espiritualidade como um aspecto dinâmico e intrínseco da 

humanidade que lida com a maneira como as pessoas procuram e expressam significado e propósito, 

e também a forma como expressam sua conexão com o momento, consigo mesmas, com os outros, 

com a natureza e com o sagrado.2 Representa a busca do indivíduo por conexão e transcendência, seja 

por meio de amigos, família, trabalho, animais, natureza ou qualquer coisa considerada sagrada, além 

da vivência dessa conectividade, expressa por suas atitudes, comportamentos, hábitos e práticas.3,4 

Para Koenig et al., religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos 

designados para facilitar o acesso ao sagrado, ao transcendente ou ao Divino (Deus, força maior, 

verdade suprema). E religiosidade indica o quanto um indivíduo acredita, segue e pratica uma religião, 

que pode ser organizacional (participação na igreja, templo ou serviços religiosos) ou não 

organizacional (rezar, ler livros ou assistir programas religiosos por iniciativa própria).5  

 

Espiritualidade e bem-estar na adolescência 

Adolescentes participantes de programas espirituais de desenvolvimento pessoal 

apresentaram resultados significativamente melhores no que se refere a realização pessoal, 

esperança, felicidade e bem-estar, além de melhora dos relacionamentos, da visão de futuro, da 

participação social e do senso de dever social, quando comparados ao grupo de adolescentes que não 

recebeu orientação espiritual.6,7 

Estudo realizado na República Tcheca procurou avaliar a relação entre frequência religiosa e 

espiritualidade com queixas e autoavaliação de saúde em adolescentes. Foi observado que a 

frequência religiosa, sem espiritualidade, associou-se a pior saúde física autorreferida, enquanto a 

presença de espiritualidade e bem-estar espiritual (esperança e significado de vida) teve significativa 

influência positiva na saúde dos adolescentes, com menor ocorrência de todas as queixas de saúde 

avaliadas.8 

Em estudo com adolescentes imigrantes nos Estados Unidos, foi observado que a 

identificação com alguma religião estava significativa e positivamente associada com maior 



 

 
 

autoestima, maior afeto, presença de significado para a vida e redução de sintomas depressivos (nas 

meninas).9 

Autores avaliaram a influência do envolvimento religioso em mais de 5 mil adolescentes, que 

foram acompanhados por período de 8 a 14 anos, e observaram que o exercício da religião (como 

frequentar uma vez por semana um grupo religioso ou fazer oração/meditação uma vez ao dia) 

promoveu maior autoestima, satisfação com a vida, afeto positivo, uma série de forças de caráter 

(como trabalho voluntário, senso de missão, perdão), probabilidade mais baixa de uso de drogas e de 

iniciação sexual precoce.10 

Em revisão sistemática da literatura, autores procuraram responder às seguintes perguntas: 

“há relação entre espiritualidade e/ou religiosidade e o bem-estar de adolescentes saudáveis? E, se 

sim, de que forma ocorre essa relação?” Concluíram que há relação, em geral positiva, entre R/E com 

bem-estar (observada nos estudos quantitativos) apontada pelos adolescentes, por conta do apoio 

social da comunidade religiosa, do auxílio para lidar com momentos difíceis, da fé espiritual como guia 

para comportamentos (na busca de comportamentos saudáveis), bem como para a tomada de 

decisões (aspectos observados nos estudos qualitativos).11 

Foi demonstrado que adolescentes mais espiritualizados são mais resilientes, isto é, são mais 

capazes de lidar e se adaptar às situações estressantes da vida e têm uma visão mais positiva em 

relação aos problemas. A espiritualidade tem, portanto, um efeito positivo significativo e auxilia no 

desenvolvimento da resiliência.12  

 

Coping na adolescência 

As crianças e adolescentes precisam lidar com as situações cotidianas como conflitos com os 

pares, com os pais e entre eles, além de situações na escola ou mesmo enfermidades13 que demandam 

capacidade de enfrentamento, pois a adolescência é um estágio da vida com rápidas transformações 

no desenvolvimento físico e emocional e os adolescentes tentam encontrar sentido para essas 

transformações através de questões universais espirituais.14 

Uma das formas que os adolescentes podem utilizar para lidar com as situações estressantes 

seria o uso de estratégias de enfrentamento ou coping. Define-se coping como pensamentos e 

comportamentos utilizados pela pessoa para lidar com as demandas internas ou externas em 



 

 
 

situações avaliadas como estressantes.15 O uso de estratégias relacionadas a uma religião ou através 

da espiritualidade é chamado de coping religioso/espiritual.16 

O coping religioso ou espiritual é um processo complexo e multidimensional, que engloba 

aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais, interpessoais e fisiológicos.17 Suas funções são 

muito parecidas com os cinco pontos fundamentais da religião: busca por sentido ou propósito, busca 

por controle das situações, busca por conforto, intimidade e integração social e transformação da 

vida.18 

Existem duas formas de coping religioso/espiritual: coping positivo e coping negativo. No caso 

do coping positivo, as estratégias religiosas e espirituais teriam um importante papel protetor contra 

resultados negativos como depressão e comportamentos de risco, promovendo o desenvolvimento 

positivo nos adolescentes saudáveis.19,20 Muitos estudos comprovaram que o uso de estratégias de 

coping religioso positivo pode também diminuir o desenvolvimento de depressão e estratégias mal 

adaptativas em portadores de doenças crônicas, ajudando no manejo da doença e na aderência ao 

tratamento.21 

No caso do coping negativo, as estratégias seriam baseadas, por exemplo, numa relação 

insegura com Deus ou na tensão entre os membros de uma comunidade religiosa ou na visão 

pessimista do mundo e desconforto espiritual.22,23 Nesses casos, as estratégias se relacionam a 

mecanismos de fuga, evitação ou negação do problema e não ao enfrentamento propriamente dito. 

Fala-se, então, em coping negativo.16 

Já existem muitos estudos do uso de coping religioso pela população adulta, porém poucos 

estudos abordam o tema na infância e adolescência, sendo a maior parte em populações portadoras 

de enfermidades.13 

 

Espiritualidade x depressão em adolescentes 

Estudos mostraram que o envolvimento religioso/espiritual em adolescentes saudáveis teria 

um importante impacto sobre os níveis de depressão.24 No Brasil, o Ministério da Saúde estima que 

10%-20% das crianças e adolescentes sofrem de algum transtorno mental, sendo que em 3% a 4% 

desses casos haverá necessidade de tratamento intensivo.25 



 

 
 

Nas últimas décadas houve um aumento expressivo na ocorrência de suicídio em 

adolescentes, sendo considerado um problema de saúde pública, e trazendo consequências 

devastadoras para a família da vítima e para o meio social em que o adolescente está inserido. Estudos 

indicam que as motivações para a ideação suicida tendem a ser constantes nos adolescentes de 

diversas culturas e que a presença de sintomas depressivos seria um importante fator de risco.26 

No Brasil, verificou-se que a depressão em crianças e adolescentes faz parte do cenário 

escolar27 e, diante desse quadro devastador, todos os fatores que possam diminuir os sintomas 

depressivos devem ser otimizados pelos profissionais de saúde.  

A falta de fé na adolescência, como demonstrado em estudos prévios, é considerada um 

preditor de prognósticos negativos para depressão.24 A religiosidade dos pais pode também impactar 

a saúde mental dos filhos, sendo que a importância da religião pelos pais se associou a menor risco de 

suicídio para os filhos, independentemente das crenças espirituais da criança.28 

Num estudo prévio, foram comparados filhos de pais depressivos (com maior vulnerabilidade 

para depressão) que consideravam a R/E como importante para sua vida, com os que não 

consideravam a R/E importante e foi demonstrado que no primeiro a chance de desenvolver 

depressão nos dez anos seguintes era dez vezes menor.29  

 

Espiritualidade x uso e abuso de álcool e drogas ilícitas  

A R/E vem sendo identificada como um fator protetor ao uso de drogas, tanto no Brasil 

quanto no exterior. 

No Brasil, em 2006, Moreira-Almeida e colaboradores já mostravam que o uso nocivo do 

álcool e outras drogas estava relacionado a várias adversidades à saúde, como baixo bem-estar pessoal 

e familiar, transtornos mentais, suicídio e violência. Demonstraram que existia uma forte correlação 

inversa entre envolvimento religioso e uso/abuso de álcool e outras drogas, sendo esses dados 

consistentes entre adolescentes e adultos.30 

Estudo na República Tcheca que envolveu 4.566 adolescentes mostrou que a assiduidade 

religiosa e a espiritualidade estiveram associadas a menor chance de fumar e beber álcool 

semanalmente.31 



 

 
 

Outro estudo, realizado na Hungria com 596 jovens de 14 a 17 anos, demonstrou que a 

frequência religiosa e a oração privada foram associadas a menores chances de uso de álcool entre as 

meninas, enquanto os meninos que relataram uma crença na religião tradicional eram menos 

propensos a se envolver com o uso de álcool.32 

Uma pesquisa transversal realizada com 986 estudantes do ensino médio em Beirute 

demonstrou que alunos de menor nível de religiosidade que sofreram bullying eram mais propensos 

ao uso de substâncias do que aqueles que se autoavaliaram como de alta religiosidade. A religiosidade 

pode ser um moderador potencial da associação entre sofrer bullying e uso de substâncias, mas os 

mecanismos exatos e as razões precisam de maior investigação.33 

 

Espiritualidade e profissionais da saúde 

A maioria dos profissionais de saúde não está preparada para lidar com as próprias questões 

espirituais e muito menos com as questões espirituais de seus pacientes. 

Trabalho publicado em 202034 mostrou que 84% dos profissionais da saúde entrevistados 

concordaram que a espiritualidade é um aspecto fundamental, mas 85% relataram que a equipe não 

recebeu educação ou treinamento suficiente para abordar a espiritualidade do paciente. Esse estudo 

identificou três maneiras principais pelas quais os participantes sentiram que em seus locais de 

trabalho poderiam conversar com os pacientes sobre espiritualidade:  

1. aumentando os conhecimentos e as habilidades da equipe na prestação de cuidado espiritual; 

2. incorporando a espiritualidade aos processos de reabilitação; 

3. fornecendo aos pacientes acesso a recursos espirituais. 

Somente por meio de um processo educacional amplo, plural e interdisciplinar envolvendo a 

saúde, a espiritualidade e a educação será possível encontrar uma posição conciliatória que contemple 

de maneira científica o lado material e espiritual do ser humano e avance em uma proposta de cuidar, 

educar e de curar.35  

 

A Sociedade de Pediatria de São Paulo destaca que diagnósticos e terapêuticas publicados neste 

documento científico são exclusivamente para ensino e utilização por médicos. 
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