Curso 02
Sexta-feira, 07/10 - 14h30 às 19h00

Título: Avanços no Diagnóstico e Prática Clínica da
Espiritualidade e Psiquiatria
Coordenação: Alexander Moreira-Almeida (MG) e Bruno Paz Mosqueiro (RS)
Subtemas e Docentes:
▪ Diretrizes Internacionais e Impacto da Avaliação da Espiritualidade na
Prática Clínica - Alexander Moreira-Almeida (MG)
▪ Como realizar o diagnóstico diferencial de experiências espirituais e
culturais da psicose? - Leonardo Machado (PE)
▪ É possível integrar espiritualidade no tratamento de pacientes com
transtornos mentais graves? - Bruno Paz Mosqueiro (RS)
▪ Espiritualidade e fatores positivos na prática do psiquiatra e sua relação
com a recuperação plena em psiquiatria - Rodolfo Furlan Damiano (SP)

Área Temática:

Psiquiatria Clínica, Diagnóstico diferencial,
Espiritualidade.

Nível do Curso:

Básico

Público Alvo:

Médicos e não médico

Objetivo:

A religiosidade e espiritualidade (R/E) constituem importantes
fatores na prática clínica na saúde mental. Boa parte da população mundial (84%)
apresenta afiliação a grupos religiosos e considera o tema como algo muito
importante em suas vidas. Além disso, evidências científicas consistentes
identificam de uma forma geral uma associação da R/E com melhor prognóstico de
transtornos mentais. Por outro lado, em alguns contextos a R/E pode apresentar
efeitos negativos e experiências religiosas, espirituais, podem ser confundidas com
sintomas e quadros psiquiátricos que necessitam ser bem compreendidos trazendo
novos questionamentos para prática clínica. O objetivo do presente curso é
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apresentar as contribuições dos estudos recentes sobre R/E e saúde mental na
discussão destes temas a partir de diferentes perspectivas. O curso abordará as
diretrizes do “Position Statement on Spirituality and Religion in Psychiatry” da
Associação Mundial de Psiquiatria (WPA) com ênfase para aplicações práticas na
clínica, e diretrizes atuais para avaliação, diagnóstico diferencial, formulação
diagnóstica e tratamentos integrando a religiosidade e espiritualidade centrada no
paciente, de forma respeitosa, compreensiva e baseada em evidências científicas.
Serão discutidas diretrizes para avaliação clínica em atendimentos ambulatoriais e
hospitalares, recomendações específicas para diagnóstico diferencial de
experiências R/E diferenciando-as de sintomas psicóticos, bem como evidências de
tratamento disponíveis para integrar esses aspectos em pacientes com transtornos
mentais graves e de que forma a R/E se relacionam com outros fatores positivos do
comportamento, gerando bem-estar psicológico e podendo influenciar na
recuperação plena (recovery) dos transtornos mentais.

