
 
 
 

OFICINA TEÓRICO PRÁTICA 
“ANAMNESE ESPIRITUAL E QUESTÕES RELIGIOSAS E ESPIRITUAIS NO CUIDADO” 

 
Introdução 
A dimensão espiritual do ser humano tem ganhado espaço no cuidado integral à saúde, 
em especial nos cuidados paliativos, onde é considerada o sexto sinal vital.   
Entender os conceitos relativos a esse tema e desenvolver  habilidades para acessar os 
aspectos espirituais e religiosos dos pacientes e suas famílias torna-se então uma 
necessidade primordial aos profissionais de saúde de modo a agregar o cuidado 
espiritual aos cuidados de saúde. 
 
Objetivo: 
Treinamento de habilidades para conversar sobre o tema espiritualidade e religião com 
pacientes e familiares e suas interferências no cuidado de saúde  
 
Público Alvo 
Profissionais da área de saúde 
 
Temas 
Espiritualidade e religião; 
Bases da comunicação verbal e não verbal; 
Como e quando abordar o tema? 
Formas estruturadas, semi estruturas e entrevista espiritual; 
Visão geral da religiosidade humana; 
Esperança, fé e milagres. 
 
Metodologia de ensino 
Discussões teóricas, atividades em grupo, discussão de casos, role play. 
 
Número de participantes 
Máximo de 40. 
 
Localização e data 
São Paulo, 31 de maio e 01 de junho de 2019; 
 
Carga horária 
Sexta das 9h às 13h /14h às 18h; Sábado das 9h às 13h/14h às 18h. 
Carga Horária Total: 16h. 
 
Inscrição 
Ao realizar a inscrição, o participante deverá enviar um email com um ou mais casos 
com questões espirituais/religiosas relevantes. Os casos serão usados como material 
para estruturação da oficina. Email: contato@paliar.com.br 
 



Investimento 
R$ 900,00 à vista ou parcelado em até 2x.  
 
Coordenadores/Professores 
 
Luis Alberto Saporetti 
Médico Geriatra formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; 
Título Especialista em Geriatria e Gerontologia AMB; Área de Atuação em Medicina 
Paliativa, certificada pela AMB; Membro da Comissão de Ensino do Curso de 
Especialização em Cuidados Paliativos do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Sírio Libanês; Especialista em Psicoterapia Junguiana e Abordagem Corporal do Instituto 
sedes Sapientiae. 
 
Suely Nazareth Scartezini 
Psicóloga Clínica (Faculdade Metropolitanas Unidas) com especializações em 
Cinesiologia (Instituto Sedes Sapientiae) e SE-Somatic Experiencing de resolução de 
trauma (Associação Brasileira do Trauma);  Psicoterapeuta de abordagem junguiana; 
Artista Plástica (PUC Campinas). 


