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TERAPÊUTICA - estudo de caso. (Dissertação de Mestrado). 2009. 

 

 

As Cirurgias Espirituais como Prática Terapêutica 

 

As curas espirituais têm sido utilizadas pela humanidade desde a mais remota antiguidade, em 

todas as épocas e em todos os povos. As cirurgias espirituais acontecem sob a alegação de 

que há intervenção de Espíritos, com conhecimentos médicos, na organização biológica e na 

organização energética do paciente. Segundo explicações dadas pelos médicos espirituais a 

intervenção ocorre no chamado corpo espiritual que, em conseqüência, reorganiza o corpo 

biológico. Esta dissertação teve por objetivo investigar, as cirurgias espirituais, suas 

conseqüências na saúde e as experiências vividas por pessoas atendidas na União Espírita 

Diogo de Vasconcelos Lisboa, na cidade de João Pessoa, Paraíba. Abordam-se três casos de 

pessoas com diferentes patologias que foram submetidas às cirurgias espirituais cujas 

histórias clínicas foram documentadas por exames complementares. O estudo envolveu um 

conjunto de procedimentos seqüenciais, iniciando-se pela elaboração do projeto, os processos 

éticos, continuou com as reuniões objetivando fornecer informações sobre o assunto e com a 

definição dos colaboradores da pesquisa. Após estas etapas, foram realizadas as entrevistas, o 

material gravado foi então transcrito, textualizado, transcriado e identificado o tom vital para 

cada uma das falas. A história oral temática foi o método escolhido para a análise das 

entrevistas gravadas com os colaboradores e com o médium, que em transe deu voz ao médico 

espiritual. Os resultados mostram uma melhora considerável, decorrente do processo de 

tratamento espiritual, onde os colaboradores são incitados a uma transformação em seus 

hábitos e comportamentos, o que se refletiu em uma melhora global de suas saúdes.  

 

Palavras chave: cirurgia espiritual - espiritismo - terapias complementares 

 

 



XI 
 

 

COURAS, Raimunda Neves de Almeida. AS CIRÚRGIAS ESPIRITUAIS COMO PRÁTICA 
TERAPÊUTICA - estudo de caso. (Dissertação de Mestrado). 2009. 

 

 

Abstract 

 

The Surgical Spiritual as Therapeutic Practice 

The spiritual cures have been used by mankind since the most remote antiquity, in all eras and 
by all peoples. The spiritual surgeries occur under the claim that there is intervention of 
Spirits, with medical knowledge, as regard both the patient’s biological and energetic 
organization. According to explanations given by the spiritual physicians the intervention 
occurs in what is called the spiritual body that, as a result, reorganizes the biological body. 
This dissertation aimed to investigate the surgeries, their consequences concerning health and 
the experiences lived by people who were assisted at União Espírita Diogo de Vasconcelos, 
in João Pessoa, Paraiba. The research analyzed three cases of people, presenting different 
pathologies, who were subjected to spiritual surgeries whose clinical histories were 
documented by means of complementary exams. The study involved a set of sequential 
procedures, having as starting point the project’s elaboration, then the ethical processes,  
thirdly the meetings in order to inform about the subject and, finally, by defining the 
research’s collaborators.  After such phases, the interviews were accomplished, the recorded 
material was, then, transcribed, textualized, transcreated and identified the vital tone for each 
of the speeches.  The thematic oral history was the chosen method for analysis of the recorded 
interviews with the collaborators and the medium who, once in a medianimic action, rendered 
voice to the spiritual physician. The results show a noteworthy improvement, originated from 
the spiritual treatment process in which the collaborators are impelled to change their habits 
and behavior, and this reflected on a global betterment of their health. 

 

Keywords: spiritual surgery – spiritism – complementary therapies.  
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Nascida na cidade do interior e crescendo na zona rural comecei, desde muito pequena, 

a ouvir meu avô, tios e trabalhadores da roça, falarem de rezas capazes e necessárias à cura 

das doenças dos animais e dos familiares. Não se tratava desse assunto como algo 

sobrenatural, mas como fazendo parte da rotina daquelas pessoas que, além de muito 

religiosas, possuíam muita fé. Eram recitadas orações que os tornavam, em certos momentos, 

os médicos que todos tinham disponíveis, com poderes capazes de curar males como 

diarréias, quebrantem e nos animais, as “bicheiras”. Quantas vezes, meu avô rezou no “rastro” 

do animal e, depois de algumas horas, mandava procurar o “bicho rezado”, que era 

encontrado com o ferimento completamente livre das larvas que antes ali estavam precisando 

apenas de cuidados necessários à cicatrização. 

Meu pai, tios, meus irmãos e eu, fomos muitas vezes levados à rezadeira (também 

parteira) que morava na comunidade, que todos chamavam “Mãe Santa”, para que com um 

“ramo de planta,” suponho ser fedegoso, que só ela sabia escolher no terreiro da casa, nos 

rezasse com o objetivo de tirar o “olhado” que estava levando nosso apetite e nos deixando 

tristes, sem força para nada. Foi esse universo de ”rezadeiras” e de curas sem explicação que 

comecei já como mãe, a procurar, não mais no interior, mas na capital. Vivendo em João 

Pessoa e na zona rural de Conde, município próximo à capital, encontrei rezadeiras com as 

mesmas práticas de nossa “Mãe Santa”.   

Comecei a perceber que essa prática não era apenas vivenciada por pessoas que não 

tinham acesso a médicos ou recursos financeiros, mas a rezadeira era procurada como uma 

forma alternativa ou mesmo complementar de um tratamento médico. Havia sintomas que a 

rezadeira identificava como doença, mas que o médico não via como tal, ou que talvez fossem 

vistos como efeito de alguma infecção não identificada. O que se sabe é que, o alivio de 

alguns desses sintomas era visto logo após o término da reza, também chamada de benzeção. 

 A antropóloga Elda Rizzo em dos seus estudos sobre o assunto diz: “o ato da benção é 

um ato de súplica, de imploração, de pedido insistente aos deuses para que eles se dispam dos 

seus mistérios e se tornem mais presentes, mais concretos” (OLIVEIRA, 1985, p. 9). 

 Comecei a procurar explicações para as curas realizadas por simples pessoas do povo, 

auto qualificadas de curandeiras e rezadeiras, que sem conhecimento das ciências da saúde, 



COURAS, R. N. A.                                                 UFPB‐PPGCR                                                    2009            17 
 

 

invocando poderes espirituais através de preces e jaculatórias1 promoviam a restauração da 

saúde de seus clientes. 

Mais adiante, tendo contanto com as atividades Espíritas pude constatar práticas diversas 

que, do mesmo modo, realizam curas espirituais fazendo invocações, desta feita, em 

coparticipação de seres espirituais que realizam com ou sem a presença de médium, cirurgias 

espirituais, com demonstrações evidentes de conhecimento da ciência e da natureza do 

Espírito. 

A dinâmica das cirurgias espirituais perpassa por conhecimentos inerentes aos 

praticantes da atividade espírita embasada em teorias e práticas próprias. Por outro lado, na 

biomedicina, pode-se identificar com clareza, em larga escala, as explicações mecanicistas da 

vida, a organização biológica como sendo uma grande máquina que tem suas funcionalidades 

comandadas pelo cérebro e este, atendido pelas outras partes do corpo: os órgãos explicados 

como componentes de uma máquina. O cérebro visto como um computador, o coração uma 

bomba de fluidos, os rins como filtro, os pulmões como uma bomba de ar, as células como 

unidades de trocas bioquímicas e eletroquímicas. 

Na busca de entendimento fundamentado nas teorias recentes, desenvolvidas a partir de 

Einstein, há a tentativa de compreensão do organismo como uma unidade sintética de 

concentração energética (GERBER, 2007). É a visão do organismo, não como máquina, mas 

como um conjunto dinâmico de interações de energias em estados diversos.  

Estamos vivenciando um período histórico de dualidade ou até mesmo de multiplicidade 

de compreensão e de explicações da natureza do ser vivente. Explicações a partir de Newton, 

ainda em voga e em convivência (pouco pacífica) com explicações a partir de Einstein. 

Encontramos tradicionalmente a prática das curas e de benzeção, nas origens de nosso 

povo, no curandeirismo. A convivência da solução médica acadêmica com a solução das curas 

populares nem sempre foi pacifica, sendo frequentemente considerada, a segunda, fruto da 

ignorância popular. Já o conhecimento popular diferencia a medicina ocidental da cura 

espiritual, mas considera que ambas são eficazes. Desse modo, geralmente a medicina 

espiritual é usada como complemento da medicina ocidental, sendo muitas vezes o último 

recurso dos pacientes que, geralmente, não relatam esse uso para seus médicos. Nos últimos 

                                                            
1  Oração breve, pronunciada ou rezada mentalmente, frequentemente numa única frase, em que o fiel invoca a 

Deus com humilde confiança (p.ex., "meu Senhor e meu Deus") Dicionário Eletrônico Houaiss da língua 
Portuguesa  - Versão - 1.0.5. 

 



COURAS, R. N. A.                                                 UFPB‐PPGCR                                                    2009            18 
 

 

anos tem havido um aumento do interesse dos médicos pelo tema, e uma busca de 

“domesticar” como conhecimento cientifico o que já foi tido como anárquico demais para ser 

“domado” (ALMEIDA; GOLLNER, 2000). 

Existe um aspecto da fisiologia humana que a medicina ainda não compreendeu e que 

reluta em conhecer.  A conexão invisível entre o corpo físico e as forças sutis do espírito 

detém a chave para a compreensão dos relacionamentos internos entre matéria e energia. 

Segundo Gerber (2007) quando os cientistas começarem a compreender o verdadeiro 

relacionamento existente entre matéria e energia, estarão mais perto de compreender o 

relacionamento entre a humanidade e Deus. 

A medicina energética vem sendo reconhecida pouco a pouco, a homeopatia e a 

acupuntura já são especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. 

No Brasil a partir de 2006, o Ministério da Saúde regulamenta e recomenda a implantação das 

práticas integrativas e complementares na rede pública de saúde, através do Sistema Único de 

Saúde – SUS, tomando como referência a “Estratégia da Organização Mundial da Saúde 

sobre Medicina Tradicional 2002-2005”, que preconiza o desenvolvimento de políticas 

observando os requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso. Ainda neste 

contexto, definiu o seu entendimento de práticas integrativas e complementares 

compreendendo o universo de abordagens denominado pela Organização Mundial de Saúde - 

OMS de Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa - MT/MCA2. 

Culturas milenares como a chinesa e a indiana, possuem seus sistemas terapêuticos 

próprios e conhecidos, respectivamente, como MTC e medicina Ayurveda. São consideradas 

racionalidades médicas distintas, uma vez que se constituem em torno de sistema complexos 

de teorias e práticas (TEIXEIRA, 2000).  A Acupuntura é uma prática de intervenção em 

saúde, inserida na Medicina Tradicional Chinesa (MTC), sistema médico complexo, que 

aborda de modo integral e dinâmico o processo saúde-doença no ser humano, podendo ser 

usada isolada ou de forma integrada com outros recursos terapêuticos. É que a MTC também 

dispõe de práticas corporais complementares que se constituem em ações de promoção e 

recuperação da saúde e prevenção das doenças (KLÜPPEL; SOUSA; FIGUEREDO, 2007).  

As medicinas indiana e chinesa, bem como a Homeopatia, são racionalidades médicas 

que compreendem a saúde num contexto cosmo-sócio-cultural e, como resultante de um 

                                                            
2 Portaria N. 971 de 03/05/2006 – MS – Aprova a Política de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 
no Sistema Único de Saúde. 
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estado de equilíbrio entre corpo, mente e natureza. A doença é consequente à quebra desse 

equilíbrio (KLÜPPEL; SOUSA; FIGUEREDO, 2007).  

A Homeopatia e as Medicinas Tradicionais Chinesa e Indiana são medicinas vitalistas, 

acreditam na existência de um componente não material, além do corpo físico e da mente, a 

quem a Homeopatia chama de energia ou força vital e a medicina chinesa de Chi. A medicina 

Ayurvedica chama essa energia de Prâna e, todas consideram a respiração e os exercícios 

físicos como fonte fundamental de saúde e energia (TEIXEIRA, 2000, p. 158). 

A Medicina Integrativa, considerada pelo Centro Nacional de Medicina Complementar e 

Alternativa - NCCAM, combina terapias médicas formais e terapias da medicina 

complementar e alternativa para as quais existem dados científicos qualificados sobre sua 

segurança e eficácia (NCCAM, 2007). Este órgão norte americano, quando desenvolveu suas 

estratégias de pesquisa e prioridades, agrupou mais de oitocentas formas de Terapias 

Alternativas e Complementares que alocou nos seguintes grupos: terapias com efeitos 

biológicos, terapias de manipulação corporal, intervenções mente-corpo, terapias energéticas 

e sistemas médicos alternativos e, desde então, diversas propostas de tratamentos são 

incluídos ou excluídos desses grupos conforme sua eficácia seja comprovada ou não 

(GOLDROSEN; STRAUS, 2004). 

O grupo de terapias de intervenções mente-corpo, determinado pelo NCCAM, engloba 

aquelas que focalizam as interações entre o cérebro, a mente, o corpo e o comportamento; e a 

maneira poderosa como fatores emocionais, mentais, sociais, espirituais e comportamentais 

podem afetar diretamente a saúde. E isso parece ser uma abordagem fundamental que respeita 

e reforça a capacidade de cada pessoa por seu autoconhecimento e autocuidado (NCCAM, 

2004). 

As terapias de intervenção mente-corpo incluem aspectos da espiritualidade como 

práticas ritualistas, preces e meditação, grupos de apoio a pacientes, terapias cognitiva e 

comportamental, técnicas de relaxamento, ioga, hipnose, Tai-chi-chuam e Qigong, bem como 

a utilização de imagens guiadas e as terapias que empregam soluções criativas como a arte, a 

música ou a dança (NCCAM, 2004 e 2005). O documento de planejamento estratégico para o 

período 2005-09, do NCCAM, aponta a intervenção mente-corpo como a principal 

modalidade entre todas as terapias complementares utilizadas. Em 2002, cinco técnicas de 

relaxamento e visualização (imagens mentais), biofeedback e hipnose foram usadas por mais 

de 30% da população adulta dos EEUU (NCCAM, 2004). 
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Um levantamento estatístico conduzido naquele país revela que quando a utilização de 

preces por saúde é incluída entre as terapias complementares, o seu uso pela população, em 

2002, chegou a 62%. Quando a população a partir de 18 anos de idade é questionada sobre ter 

orado por motivos de saúde, em algum momento da vida, o valor atingido chega a 75%. A 

mesma pesquisa aponta que quando as orações foram excluídas do questionário o percentual 

da população que usou terapias complementares, nos EEUU, foi de 36% (BARNES et al., 

2002).  

Quando a medicina convencional fracassa, a busca de outras perspectivas que mantenham 

a esperança é o caminho natural no confronto com a dor e a morte e, neste sentido, quase a 

metade dos norte americanos acredita em cura mediúnica ou espiritual, as quais, mesmo 

quando envolvidas em engano, não são desmascaradas com a mesma rapidez e transparência 

que ocorre nos erros e fraudes provenientes de uma fonte cientifica (KLÜPPEL; SOUSA; 

FIGUEREDO, 2007, p.33). 

Um dos mais interessantes e controversos tipos de cura espiritual são as cirurgias 

espirituais, que são muito populares principalmente no Brasil e nas Filipinas. Devendo-se 

salientar que diariamente milhares de pessoas em quase todo mundo buscam esta forma de 

atendimento. Como todas as terapias complementares, o assunto é polemico e cria grande 

divergência de opiniões entre a população, na mídia e até mesmo entre os pesquisadores que, 

muitas vezes, se baseiam apenas em trabalhos que corroborem seus pontos de vista, ignorando 

os resultados contrários. É possível notar que a maior parte dos conceitos emitidos provém de 

opiniões preconcebidas, favoráveis ou desfavoráveis, moldadas nas convicções pessoais de 

cada um. Indubitavelmente, há muitos casos de charlatanismo, de simples truques; mas faz-se 

necessário definir se todos os fenômenos dessa estirpe são fraudes, ou se há algo de real que 

necessita ser mais bem conhecido. A avaliação da veracidade das cirurgias espirituais é 

bastante dificultada pelo fato de tais curandeiros geralmente não cederem os materiais 

extraídos dos pacientes para análise laboratorial (ALMEIDA; GOLLNER, 2000, p.196). 

As curas espirituais têm sido utilizadas pela humanidade desde a mais remota 

antiguidade, visto que em todas as épocas e em todos os povos sempre houve o praticante das 

curas espirituais. Neste trabalho são focalizadas as cirurgias espirituais, realizadas em um 

Centro Espírita, sob a alegação de que há intervenção de Espíritos com conhecimentos 

médicos na organização biológica e na organização energética do paciente. Segundo 

explicações dadas pelos médicos espirituais a intervenção ocorre no chamado corpo espiritual 

que, em conseqüência, reorganiza o corpo biológico. Nota-se aí, uma visão distinta norteando 
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essas intervenções: o corpo físico é uma organização resultante de uma matriz, enquanto o 

corpo espiritual é plasmado pela mente do ser inteligente - o Espírito.  

 

O homem é, portanto, formado de três partes essenciais: 1- o corpo ou ser material, 
análogo aos dos animais e animado pelo principio vital; 2 – a alma, Espírito 
encarnado que tem no corpo a sua habitação; 3 – o principio intermediário, ou 
perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao Espírito e 
liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o gérmen o perisperma e a casca (KARDEC, 
2002, p. 104). 

 

No Centro Espírita onde são feitos os tratamentos espirituais pesquisados, os pacientes 

são convidados a promover a sua transformação moral, a mudança de hábitos, migrando para 

uma vida de pensamentos e práticas de natureza benéficas, para si e para os de sua 

convivência. O convite se fundamenta sempre nos ensinamentos de Jesus. A explicação para 

tal convite deve-se ao fato de ser comum entre os praticantes das atividades de cura espiritual 

o entendimento de que a mente é a essência do espírito e organiza tanto o corpo espiritual 

quanto o corpo físico. Se a mente está perturbada, distúrbios ocorrem nos corpos de sua 

interação. Promove-se a intervenção cirúrgica no corpo espiritual, resultando efeito no corpo 

físico, e, se faz o convite à pessoa para que esta promova a intervenção em sua própria 

essência. Cura espiritual em corresponsabilidade. 

Neste contexto, este trabalho visa responder à seguinte questão: 

 O que acontece na saúde das pessoas quando buscam a intervenção dos espíritos através de 

cirurgias espirituais, paralelamente ao seu tratamento médico, para alcançar a sua cura? 

Este questionamento gerou os seguintes objetivos: 

1. Objetivos:  

Investigar as cirurgias espirituais e suas conseqüências na saúde de pessoas 

atendidas na União Espírita Diogo de Vasconcelos Lisboa, na cidade de João 

Pessoa, Paraíba. 

1.1  Específicos 

1.2.1. Estudar casos de intervenções cirúrgicas espirituais em três pacientes 

adultos com diferentes patologias e, sob a ótica da biomedicina, passíveis de 

tratamentos especializados distintos; 

1.2.2. Identificar e estudar os resultados obtidos com o tratamento espiritual; 
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1.2.3. Relatar a experiência pessoal dos pacientes, frente ao processo  vivenciado 

durante e pós  o tratamento espiritual.  

Para atingir tais objetivos, no primeiro capítulo são mostrados os conceitos a respeito de 

saúde, saúde no Brasil e práticas integrativas, as Ciências da Religiões, a fenomenologia, o 

significado da cura, as experiências religiosas em saúde e finalmente as curas relatadas nos 

textos sagrados. 

O segundo capítulo aborda o Espiritismo, a Moral Espírita, a Organização do Movimento 

Espírita no Brasil, a Organização do Movimento Espírita na Paraíba, a Mediunidade, o 

Perispírito, A Neurofisiologia da Mediunidade, O passe, O Espírito, O médico espiritual e as 

cirurgias espirituais no Brasil, A Trajetória do Dr. Fritz e as cirurgias espirituais no mundo. 

No terceiro, apresenta-se o percurso metodológico da pesquisa e, no quarto capítulo as 

cirurgias espirituais estudadas, as entrevistas e as discussões. 

Por último, as considerações finais do trabalho de pesquisa. 

Torna-se relevante abordar um assunto muito polêmico, mas raramente tratado sob os 

focos paralelos do Espiritismo e da Medicina, o que tornou-se possível com a visão 

abrangente que reconhece as intervenções corpo-mente  e as coloca no rol das terapias 

integrativas. Diante do exposto, justifica-se a importância deste estudo acadêmico para o 

campo do conhecimento das Ciências das Religiões na linha Espiritualidade e Saúde.  
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CAPITULO I – Saúde e Espiritualidade 
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1.1 Reflexões Conceituais 

Algumas décadas atrás a saúde era entendida como sendo o estado de ausência de 

doença. O controle de sua evolução e o retorno ao estado de não doença eram os objetivos das 

atividades médicas. Aos aspectos físicos ou biológicos, foram sendo agregados os 

psicológicos e os sociais, igualmente reconhecidos como causas de doenças. Desta forma, a 

saúde de um simples estado de ausência de doença, passou a ser entendida como sendo um 

estado de bem estar físico, mental e social (WHO/MAS/MHP, 1983). 

A noção de que a saúde é um processo continuado e interdependente de preservação da 

vida, assumiu uma dimensão social. A saúde passou a ser também um processo de cidadania. 

Assim, todos os cidadãos a ela têm direito mas são igualmente responsáveis pela sua 

manutenção.  A saúde, dentro deste enfoque, ocorre e é conseqüência de ações realizadas em 

toda a sociedade. Isto não exime o Estado, o médico e outros profissionais de saúde de suas 

responsabilidades, mas agrega uma variável fundamental de respeito ao individuo, doente ou 

sadio, através do compromisso social solidário na consecução do objeto maior de garantir 

condições dignas de vida a cada ser humano. Este modo de entender a saúde abrange aspectos 

individuais e coletivos, envolvendo questões ambientais e sociais (SOCCI, 2009). 

Desde a Assembléia Mundial de Saúde de 1983, a inclusão de uma dimensão "não 

material" ou "espiritual" de saúde passou a ser discutida extensamente, chegando-se à 

proposta para modificar o conceito clássico de "saúde" da Organização Mundial de Saúde e a 

partir de então iniciaram-se os estudos que vem demonstrando  a influencia da espiritualidade 

na saúde física, mental e social. 

 Em 1988, OMS sinalizou para o interesse em aprofundar as investigações nessa área, 

com a inclusão do aspecto espiritual no conceito de saúde. Tem-se por espiritualidade o 

conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que 

há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a 

questões como o significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de 

crença ou prática religiosa (VOLCAN; HORTA, 2003). 

A espiritualidade ou a vida espiritual é geralmente compreendida como um modo de ser 

que decorre de uma profunda experiência da realidade, chamada de experiência mística, 

religiosa ou espiritual. A literatura das religiões do mundo inteiro nos dá numerosas 

descrições dessa experiência e todas as religiões tendem a concordar em que se trata de uma 

experiência direta e não-intelectual da realidade, dotada de algumas características 
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fundamentais que independem totalmente dos contextos históricos e culturais (CAPRA, 

2002). 

“Espírito” palavra latina spiritus significa “sopro”, e o mesmo vale para a palavra 
latina spiritus que significa anima, a grega psyche e o sâscrito atma. O sentido 
comum de todos esses termos fundamentais indica que o sentido original de 
“espírito” em muitas tradições filosóficas e religiosas antigas, não só no Ocidente 
como também no Oriente, é o de sopro da vida (CAPRA, 2002, p. 81). 

 

De acordo com Capra (2002) a experiência espiritual é aquela em que a mente e o corpo 

estão vivos numa unidade. Além disso, essa unidade transcende não só a separação entre 

mente e corpo, mas também a separação entre o eu e o mundo. A consciência dominante 

nesses momentos espirituais é o conhecimento profundo da nossa unidade com todas as 

coisas, uma percepção de que pertencemos ao universo como um todo.  

Pode parecer estranho que um cientista descubra a espiritualidade, em meio aos seus 

estudos e, em certos círculos acadêmicos, a palavra “espírito” provoca a mesma reação que a 

palavra “evolução” nos círculos fundamentalistas. Como se sabe, espiritualistas e cientistas 

têm visões completamente diferentes da vida (LUKOFF, 1992). 

 Os estudos que buscam correlação entre religião e espiritualidade com estados 

psicopatológicos vêm sendo considerados inconsistentes (LUKOFF, 1992), uma vez que esses 

trabalhos têm relatado que pessoas que vivenciam experiências místicas pontuam menos em 

escalas de psicopatologia e mais em medidas de bem-estar psicológico que as pessoas 

tomadas como controles (LUKOFF, 1992). Levantamentos da última década têm mostrado 

que experiências extra-sensoriais dissociativas são comuns na população geral (ROSS, 1990; 

ROSS, 1992; LEVIN, 1993) e, frequentemente, não estão associadas a transtornos 

psiquiátricos em populações não-clínicas (HERBER, 1989). 

A despeito dessas sinalizações que apontam para uma mudança de postura diante dos 

fenômenos religiosos e espirituais, revisões sistemáticas em quatro das mais importantes 

revistas de psiquiatria do mundo expuseram um quadro preocupante: Larson (1986) detectou 

que apenas 2,5% dos artigos dessas revistas, entre 1978 e 1982, utilizaram alguma variável 

religiosa. Uma repetição da mesma pesquisa, abrangendo de 1991 a 1995, apontou uma queda 

para 1,2% (WEAVER, 1998). 

A Associação de Psiquiatria Americana – APA deu um passo importante na revisão dessa 

insensibilidade cultural da psiquiatria ao incluir no DSM (Manual de Diagnóstico e Estatística 

das Perturbações Mentais), uma nova categoria diagnóstica: Problemas Espirituais e 
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Religiosos, que foi incluída no eixo I, no item “Outras condições que podem ser um foco de 

atenção clinica” (ALMEIDA, 2000).  Essa categoria foi incluída porque “continuar a 

negligenciar as questões espirituais e religiosas perpetuaria falhas que a psiquiatria tem 

cometido nesse campo: falhas de diagnóstico e tratamento, pesquisa e teoria inadequadas e 

uma limitação no desenvolvimento pessoal dos próprios psiquiatras“ (LOTUFO NETO, 

2000). 

Baseando-se nessa nova classe do DSM-IV, tendo em vista a diversidade religiosa do 

Brasil e a carência de estudos na área, foi inaugurado no Hospital das Clinicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) o Núcleo de Estudos de Problemas 

Espirituais e Religiosos (NEPER). Seu objetivo é o estudo, a pesquisa e a assistência de 

questões religiosas e espirituais segundo o enfoque cientifico da moderna psiquiatria, não 

vinculado a nenhuma corrente filosófica ou religiosa. 

Também no Brasil o CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde), no seu Capitulo V – sobre Transtornos Mentais e 

Comportamentais na rubrica F44.3 -  que trata de estados de transe e de possessão, reza 

textualmente: 

Transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência de sua própria 
identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. 
Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários e não 
desejados, excluídos os oriundos de situações admitidas no contexto cultural ou 
religioso do sujeito (CID-10, 2000, p.339).  

 

1.2 A Saúde no Brasil e as Práticas Integrativas 

 

As políticas públicas para o setor favorecem a cultura de que a saúde se concretiza 

mediante o acesso a serviços, particularmente, ao tratamento médico. A implementação de 

modelos centrados em hospitais, em consultas medicas e no incentivo ao consumo abusivo de 

medicamentos, vem resultando, historicamente, numa atenção à saúde baseada 

principalmente em ações curativas, desencadeadas apenas quando a doença já está instalada e 

o individuo precisa de socorro. Entretanto no Brasil, na última década, vem sendo 

incorporado progressivamente na cultura e na legislação a concepção de que saúde é direito 

de todos e dever do Estado (MACHADO, 2007). 
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Ainda refere este autor que, a atual conformação do sistema público de saúde, universal, 

íntegro e gratuito, começou a ser construído com o processo de redemocratização do país e 

antes de sua criação pela Constituição de 1988. A criação do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS), ainda comandada pelo Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), no período imediatamente anterior à promulgação 

da Constituição, intensificou as iniciativas de descentralização e universalização e preparou a 

introdução do Sistema Único de Saúde – SUS saindo da análise da saúde em seu contexto 

legal, se faz necessária a abordagem do conceito de saúde na construção do conhecimento da 

realidade, na interpretação das relações entre medicina e sociedade, a chamada Sociologia 

Compreensiva, onde se privilegiam a compreensão e inteligibilidade como propriedades dos 

fenômenos sociais.  

Os fenomenólogos consideram que a cura se baseia em valores, símbolos e 
sistemas de significados compartilhados nos seus grupos de referencia. São esses 
grupos de referencia que protegiam os indivíduos contra as grandes estruturas 
impessoais e anônimas nas quais, comenta Schuts, eles se formam um número. 
Com base nesses princípios, os fenomenologistas propõem uma reforma do sistema 
de saúde baseada em valores culturais dos indivíduos, dos seus mediadores (os 
grupos) e seus ecossistemas (MINAYO, 2007, p. 101). 

Ainda de acordo com esse pensamento surgiram linhas holísticas na concepção da saúde 

e da doença propondo a unificação de pontos como: 

 
a)A Saúde tem de ser pensada como um bem-estar integral: físico, mental social e 
espiritual; b) os indivíduos devem assumir sua responsabilidade inalienável diante 
das questões de saúde; c) as práticas da medicina holística devem ajudar as pessoas 
a desenvolver atitudes, disposições, hábitos e práticas que promovam seu bem estar 
integral. d) o sistema de saúde deve ser orientado para tratar das causas ambientais, 
comportamentais e sociais que provocam a doença; e) as pessoas devem voltar-se 
para a harmonia com a natureza, também para utilizar práticas e meios naturais de 
tratamento (MINAYO, 2007, p. 101). 
 

O Ministério da Saúde através da Portaria 971, de três de maio de 2006, aprova a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, 

considerando que a Organização Mundial da Saúde vem estimulado o uso da Medicina 

Tradicional/Medicina Complementar/Alternativa nos sistemas de saúde de forma integrada às  

técnicas  da medicina ocidental modernas e que em seu documento “Estratégias da OMS 

sobre Medicina  Tradicional 2002-2005” preconiza o desenvolvimento de políticas 

observando os requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso (MS, 2006). 

O Brasil assumiu, a partir da PNPIC, a nova orientação mundial de cuidado à saúde, 

juntando-se ao resto do ocidente, que desde o final do século XX desperta para a medicina 

oriental e vitalista. Em seus países de origem o tai-chi-chuam, o yoga, a meditação, as 
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massagens e outras práticas, têm amplo uso popular e ação primariamente mantenedora do 

equilíbrio e, portanto, promotores da saúde. A acupuntura, tanto quanto a homeopatia, 

quando agem no sentido da recuperação do quadro de doença consideram o organismo como 

um todo (KLÜPPEL; SOUSA; FIGUEREDO, 2007, p.17).  

Dentre as práticas integrativas serão abordadas, neste trabalho, a acupuntura e a 

fitoterapia, em função do medico Espiritual utilizar parte dessas técnicas nos tratamentos no 

Centro Espírita pesquisado. 

A Medicina Tradicional Chinesa caracteriza-se por  ser um sistema médico integral, 

originado há milhares de ano na China. Utiliza linguagem que retrata simbolicamente as leis 

na natureza e que valoriza a inter-relação harmônica entre as partes visando à integralidade. 

Como fundamento, aponta a teoria do Yin-Yang, divisão do mundo em duas forças ou 

princípios fundamentais, interpretando todos os fenômenos em opostos complementares. O 

objetivo desse conhecimento é obter meios de equilibrar essa dualidade. Também inclui a 

teoria dos cinco movimentos que atribui a todas as coisas e fenômenos, na natureza, assim 

como no corpo, uma das cinco energias (madeira, fogo, terra, metal, água). Utiliza como 

elementos a anamnese, a palpação do pulso e a observação da face e da língua em suas várias 

modalidades de tratamento: acupuntura, plantas medicinais, dietoterapia, práticas corporais e 

mentais (MS, 2006). 

 
A acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda de modo 
integral e dinâmico o processo saúde-doença no ser humano, podendo ser usada de 
forma integral com outros recursos terapêuticos. Originária da medicina tradicional 
chinesa, a acupuntura compreende um conjunto de procedimentos que permitem o 
estimulo preciso de locais anatômicos definidos por meio da inserção de agulhas 
metálicas para promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como para 
prevenção de agravos e doenças (MS, 2006). 

Achados arqueológicos permitem supor que essa fonte de conhecimento remonta há pelo 

menos três mil anos. A denominação chinesa zhen jiu, que significa agulha (zhen) e calor 

(jiu), foi adaptada nos relatos trazidos pelos jesuítas no século XVII, resultado no vocábulo 

acupuntura (derivado das palavras latinas acus, agulhas, e punctio, punção). O efeito 

terapêutico da estimulação de zonas neurorreativas ou “pontos de acupuntura” foi, a 

princípio, descrito e explicado numa linguagem de época, simbólica e analógica, consoante 

com a filosofia clássica chinesa (MS, 2006). 

Os pontos de acupuntura distribuídos pela pele ao longo dos meridianos superficiais 

apresentam notáveis propriedades elétricas que os diferenciam da epiderme circundante. A 

resistência elétrica da pele situada sobre os pontos de acupuntura é cerca de dez vezes menor 
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do que a das regiões situadas em torno desses pontos. Os valores da resistência medida por 

um amplificador elétrico especial de corrente direta, mostram que os parâmetros elétricos dos 

pontos de acupuntura variam de acordo com as alterações fisiológicas e emocionais sofridas 

pelo organismo. Pesquisadores russos demonstram que os diferentes estados de consciência, 

tais como o sono e a hipnose podem produzir significativas alterações na condutividade 

elétrica dos pontos de acupuntura (GERBER, 2007). 

Outro conceito fundamental da filosofia chinesa é a idéia de polaridade energética, 

expressa pelo Yin e pelo Yang da antiga China que é de certa forma precursora do moderno 

conceito de complementaridade. A dualidade partícula/onda da matéria é uma espécie de 

enigma yin/yang para os físicos modernos. O yang é considerado o espírito masculino: ativo, 

produtivo, associado ao Sol, a luz e ao principio criador da vida. O yin é considerado como o 

elemento feminino; passivo, destrutivo, associado à Lua, a escuridão e a morte. O principio 

dualista yin/yang estende-se para todos os aspectos dos ciclos da vida e processos cósmicos. 

Ambos são necessários para alcançar um estado de equilíbrio dinâmico num universo de 

mudanças constantes. Para que haja o nascimento é preciso haver também morte. Antes que 

se possa renascer, porem é preciso morrer, tal como acontece nos casos de reencarnação e 

evolução estrelar (GERBER, 2007). 

Segundo a filosofia chinesa, o fluxo de energia ch’ i através dos doze pares de 

meridianos segue determinados ciclos bem-definidos que imitam os princípios da natureza. 

Esses ciclos de Produção e Destruição demonstram os padrões pelos quais a energia ch’i flui 

seqüencialmente através dos meridianos e, portanto, até os órgãos do corpo, tanto durante os 

períodos da doença como nos de saúde (GERBER, 2007). 

O fluxo de energia ch’i através dos meridianos segue um padrão de biorritmo, ou seja  

num determinado meridiano sempre atinge um valor máximo num determinado momento do 

dia ou da noite. O conhecimento desse padrão temporal pode ajudar o medico a determinar a 

hora do dia mais apropriada para tratar um meridiano específico usando a acupuntura. Alem 

do mais, esse fluxo de energias vitais relacionado com a hora do dia pode ser um fator que 

contribui para influenciar os fenômenos fisiológicos que são fortemente afetados pelo Rítmo 

Cardíaco (GERBER, 2007). 

Ao longo dos séculos, produtos de origem vegetal constituíram as bases para o 

tratamento de diferentes doenças. Assim o Ministério da Saúde recomenda o uso da 

fitoterapia e o conceitua como sendo: 
Terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas 
farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem 
vegetal (MS, 2006). 
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O uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de origens muito 

antigas, relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no acúmulo de informações 

por sucessivas gerações. Um dos primeiros registros conhecidos descrevendo a prática da 

medicina herbórea é o Pen Ts´ao. Esse documento, elaborado por um antigo ‘herborista’ 

chinês, remonta ao ano de 2800 a.C. e relaciona 366 plantas medicinais usadas para curar 

diversas moléstias. Do ponto de vista histórico, a medicina herbórea situa-se nas próprias 

raízes  da farmacoterapia moderna. As ervas contem diversas substancias químicas ativas que 

exercem determinados efeitos fisiológicos de acordo com a quantidade ministrada. A 

pesquisa cientifica na área da farmacologia confirmou muitos dos efeitos terapêuticos 

benéficos que tem sido atribuídos às ervas comumente usadas como remédio. Poucas pessoas 

sabem que a aspirina comum tem sua origem na medicina fitoterápica (GERBER, 2007). 

Desde a Declaração de Alma-Ata (1986)3, a OMS tem expressado a sua posição a 

respeito da necessidade de valorizar a utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário, 

tendo em conta que 80% da população mundial utiliza essas plantas ou preparações destas no 

que se refere à atenção primária de saúde. Ao lado disso, destaca-se a participação dos países 

em desenvolvimento nesse processo, já que possuem 67% das espécies vegetais do mundo 

(MS, 2006). 

O Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento dessa terapêutica, como a 

maior diversidade vegetal do mundo, ampla sociodiversidade, uso de plantas medicinais 

vinculado ao conhecimento tradicional e tecnologia para validar cientificamente esse 

conhecimento (MS, 2006). 

O estimulo ao uso de fitoterápicos tem como objetivo, prevenir, curar ou minimizar os 

sintomas das doenças, com um custo mais acessível à população e aos serviços públicos de 

saúde, comparativamente àqueles obtidos por síntese química, que são em geral, mais caros 

devido às patentes tecnológicas envolvidas (MIGUEL; MIGUEL, 1999, p. 8).  

Estes produtos naturais podem ser tão eficientes quanto os produzidos pela síntese 

química, contudo a transformação de uma planta em um medicamento deve visar à 

preservação da integridade química e farmacológica do vegetal, garantindo a constância de 

sua ação biológica e a sua segurança de utilização, além de valorizar seu potencial 

terapêutico. Para atingir esses objetivos, a produção de fitoterápicos requer necessariamente 

estudos prévios relativos a aspectos botânicos, agronômicos, fitoquímicos, farmacológicos e 
                                                            
3 A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma-Ata  - Rússia aos doze dias 
do mês de setembro de mil novecentos e setenta e oito, expressando a necessidade de ação urgente de todos os 
governos, de todos os que trabalham nos campos da saúde e do desenvolvimento e da comunidade mundial para 
promover a saúde de todos os povos do mundo. 
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toxicológicos e de desenvolvimento de metodologias analíticas e tecnológicas (MIGUEL; 

MIGUEL, 1999, p. 8).  

Um grande fator limitante é que a maioria das plantas em uso não se encontra descrita 

em códigos oficiais (formulários e farmacopéias), não havendo inclusive estudos sobre as 

mesmas. Pode-se citar que dentre as inúmeras espécies de plantas, apenas 324 estão descritas 

na Farmacopéia Alemã, 60 na Cooperativa Européia Cientifica de Fitoterapia, 13 na 

Farmacopéia Americana, 60 na Organização Mundial de Saúde e 34 na Farmacopéia 

Brasileira (TOLEDO; MIGUEL, 2003). 

Neste último ano o Ministério da Saúde após levantamento nos municípios brasileiros 

que utilizavam plantas medicinais e fitoterápicas, divulgou uma “Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse ao SUS – RENISUS”, composta por setenta e uma espécies 

que apresentam potencial para gerar produtos que serão disponibilizados para uso da 

população. As espécies foram pré-selecionadas por Regiões, pelos  usos que as referenciavam 

e por indicações, de acordo com as categorias do Código Internacional de Doenças- CID-10, 

(M.S., 2009).  

 

1.3 As Ciências das Religiões 

A questão básica das Ciências das Religiões constitui em dois modelos que tencionam 

explicar ou compreender a Religião. O modelo da explicação está caracterizado pela distinção 

entre a religião e o objeto da fé. É um modelo de base empírica assentado no método indutivo, 

válido no campo dos fenômenos naturais onde:  

O objeto “religião” só pode ser “construído”, só pode emergir/irromper por 
intermédio de um método e teoria próprios (ou articulado interdisciplinarmente) e de 
suas instâncias de validação (Ciências Sociais, História, Psicologia) e dentro de 
contextos de realidade (psique, historicidade, sociocultural) (CAMURÇA, 2008, p. 
64). 

A imparcialidade, a neutralidade e a objetividade caracterizam a confiabilidade do 

interprete do fenômeno religioso como condição de realização do modelo de explicação. 

O modelo da compreensão, válido no campo dos fenômenos espirituais, é uma técnica 

psicológica que se propõe a captar a experiência que está na base das produções espirituais e 

culturais. Expressa a experiência religiosa. Nessa experiência o pesquisador desde o inicio 

está envolvido no seu objeto de estudo que como recurso usa uma técnica psicológica especial 

de reprodução interior, o núcleo da experiência vivida que está na base da experiência 

arquetípica. “Esse método é a compreensão, uma técnica psicológica capaz de reviver aquele 
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núcleo experiencial no qual se revelaria a essência mesma do fenômeno religioso” 

(FILORAMO E PRANDI, 1999, p. 10). 

Paulatinamente ao longo do séc. XX os debates epistemológicos levaram à aproximação 

dos dois modelos, caminhando para um modelo de integração que segundo Fioramo e Prandi 

(1999, p.11) baseado, de um lado, na necessidade de um pluralismo metodológico que 

encontre no interior de cada trajetória as garantias da própria “cientificidade” e, do outro, na 

necessidade de levar em conta os aspectos “subjetivos” da pesquisa, que fazem parte 

integrante dela e, com freqüência, são seus fatores decisivos. 

1.3.1.  A Fenomenologia 

A fenomenologia como método e atitude filosófica teve inicio com Edmund Husserl 

(1859-1939), seu objetivo é encontrar e discutir a questão do conhecimento a fim de 

estabelecer as relações do homem com o mundo.  Sendo a intencionalidade da consciência 

uma das idéias fundamentais de Husserl e da fenomenologia.  

 

Escreve Heidegger em Ser e Tempo: “A expressão “fenomenologia” significa antes 
de mais nada um conceito de método(... ). O termo expressa um lema que poderia 
ser assim formulado: voltemos às próprias coisas! E isso em contraposição às 
construções desfeitas no ar e às descobertas casuais, em contraposição à aceitação de 
conceitos só aparentemente justificados e aos problemas aparentes que se impõem 
de uma geração à outra como verdadeiros problemas” (REALE, 1991, p.156 ). 

 

Para Husserl só há ciência quando há evidência, nas pesquisas lógicas, pois que são as 

evidencias estáveis que são colocadas como fundamento da filosofia.  “Assim, é preciso 

buscar coisas manifestas, fenômenos tão evidentes que não possam ser negados” (REALE, 

1991, p. 554). Ai está a intenção da fenomenologia. Através da descrição dos “fenômenos” 

que se anunciam e se apresentam à consciência depois que se faz o destaque dos resultados 

das ciências e das convicções arraigadas em nossa “atitude natural que nos impõe a crença na 

existência de um mundo de coisas” (REALE, 1991, p. 554). 

A fenomenologia não é ciência que faz o estudo dos fatos, porém, é ciência de essências, 

desse modo o fenomenólogo não tem a preocupação de analisar os ritos de determinada 

religião; terá a atenção voltada para compreender o que é a religiosidade, como os ritos são 

transformados em religiosos. Portanto, ele não manipula dados de fato, mas essências. 
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Os modos típicos do aparecer e do manifestar-se dos fenômenos à consciência é a 

essência. A ciência das essências cuja característica fundamental é a da intencionalidade, é a 

fenomenologia. Se eu percebo, percebo alguma coisa. 

Por isso se pode ver, diz Husserl, (1985) que a distinção entre sujeito e objeto 
é dada imediatamente: o sujeito é um eu capaz de atos de consciência como 
perceber, julgar, imaginar e recordar; já o objeto é o que se manifesta nesses atos, ou 
seja, corpos percebidos, imagens, pensamentos, recordações (REALE, 1991, p. 555).  

 

Em sendo intencional, a consciência fica caracterizada de modo significativo que os 

nossos atos psíquicos ao sempre se referirem a um objeto fazem aparecer um objeto.   

O que importa, no entanto, é descrever o que efetivamente se dá à 
consciência, o que nela se manifesta e nos limites em que se manifesta. E o que se 
manifesta e aparece é o fenômeno, em que por “fenômeno” não devemos entender a 
“aparência” contraposta à “coisa em si”: eu não escuto a aparência de uma música, 
eu escuto a música; eu não sinto a aparência de um perfume, eu sinto o perfume 
(REALE, 1991, p. 563).   

 

A cura sob a ótica da fenomenologia envolve valores, símbolos e significados como 

apresenta Minayo: 

Os fenomenólogos consideram que a cura se baseia em valores, símbolos e sistemas 
de significados compartilhados nos seus grupos de referencia. São esses grupos de 
referencia que protegiam os indivíduos contra as grandes estruturas impessoais e 
anônimas nas quais, comenta Schuts, eles formam um número. Com base nesses 
princípios, os fenomenologistas propõem uma reforma do sistema de saúde baseada 
em valores culturais dos indivíduos, dos seus mediadores (os grupos) e seus 
ecossistemas (MINAYO, 2007, p. 101). 

 

1.3.2. O Significado da Cura 

O Médico grego Galeno, nascido por volta 130 d.C., afirmou “Curam-se mais aqueles 

que mais confiam”. O filósofo romano Sênica, que viveu aproximadamente no ano 4 a.C a 65 

d.C., afirmava: “É parte da cura o desejo de ser curado”(BENSON; STARK, 1998). Na maior 

parte da história encontram-se registros de indivíduos que assumem a responsabilidade por 

sua saúde: 

As pessoas tentavam viver uma vida boa a fim de manter o equilíbrio, uma harmonia 
de humores – bile amarela e negra, sangue e fleuma – que determinam as saúde do 
corpo e da mente. (...) As pessoas acreditavam que tinham a capacidade de recuperar 
o equilíbrio. Se não pudessem e contraíssem uma doença, o médico era chamado 
para reestabelecer os humores e suas proporções apropriadas (BENSON; STARK, 
1998, p.95). 
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Santo Anselmo que viveu entre 1033 e 1109 escreveu: “Maior que Deus nada pode ser 

concebido tal é Sua natureza. A crença em Deus é a forma mais influente do bem estar 

evocado.  

Não importa se “evocamos” a paz de Deus porque Ele assim deseja, ou se evocamos 
um poder que transcende a vida porque nossa evolução fez disso um requisito para a 
sobrevivência, a fé em um ser supremo cura os problemas físicos (BENSON; 
STARK, 1998, p. 274). 

No campo do bem estar psicológico, de 100 (cem) artigos examinados, em que se 

avaliava a associação entre as práticas religiosas, comportamento e indicadores do bem-estar 

psicológico (satisfação com a vida, felicidade, afeto positivo e moral elevada), 70 (setenta) 

mostraram, no mínimo, uma correlação positivamente significativa entre essas variáveis. 

Algumas desses estudos mostraram que o impacto positivo do envolvimento religioso com o 

bem-estar era mais robusto entre os idosos, deficientes e pessoas enfermas, significando, 

provavelmente, que o efeito tampão desse envolvimento no bem-estar era mais elevado para 

aqueles em circunstâncias estressantes (MOREIRA-ALMEIDA, LOTUFO NETO, 

KOENING, 2006).  

Mesmo distintos, tanto a espiritualidade quanto a religiosidade têm dado suporte 

terapêutico e determinado desfechos positivos em diversas doenças, tornando-se emblemático 

desafio para ciência médica. 

 

1.3.3 A experiência religiosa na saúde 

Nenhuma civilização conhecida deixou de ter fé em Deus ou em deuses. Durante 

milênios a fé ocupou um lugar de destaque em todos os povos do mundo. Segundo Berson e 

Stark, (1998) quando o ocidente começou a dividir as esferas da mente e do corpo, enviando a 

fé e a razão para extremidades opostas a fé não parece mais gozar do mesmo prestigio da 

razão. Para Luther “A razão é a maior inimiga da fé; ela nunca chega para auxiliar os assuntos 

espirituais, mas – freqüentemente faz o contrário – luta contra o Verbo divino, tratando com 

desprezo tudo o que emana de Deus” (BENSON; STARK, 1998, p. 156).  

Entretanto, Einsten falando do espírito que impregna as investigações cientificas 

modernas diz: creio que todas as especulações mais refinadas no campo da ciência provêm de 

um profundo sentimento religioso, e que, sem esse sentimento, elas seriam infrutíferas. Para 

Einsten, a ciência sem religião é manca; a religião sem a ciência é cega (JAMMER, 2000, 

p.58).  
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O Dr. Eskin4, (2003) fala no prefácio de seu livro “A medicina na Bíblia” da 

responsabilidade de médicos e homens comuns de cuidar da vida humana na mais nobre das 

profissões, e que por isso sofrem também com a doença, a vida e a morte e que isso o fez 

mudar a forma de pensar e passou a acreditar na importância da fé em Deus, por parte de 

médicos e pacientes. 

A Década do Cérebro foi um passo de abertura para a mais fascinante especialidade 
cientifica e teológica – a neuropsicoteologia. Não apenas para combater as doenças 
mas principalmente para a preservação da saúde física, mental e espiritual de cada 
um. (...) Pude comprovar que orar, rezar ou se comunicar com Deus pode produzir 
milagres como o controle da depressão, doenças cardíacas, diabetes, (...) . Conclui 
cientificamente que nada é incurável para a fé (ESKIN, 2003, p. 2). 

Segundo Eliade (1984) o Xamanismo stricto sensu é por excelência, um fenômeno 

religioso siberiano e centro-asiático, pois: 

Nessa área da Ásia a vida mágico-religiosa dessas sociedades gira em torno do 
Xamã, embora ele não seja o único que maneja o Sagrado, pois a prática do 
Xamanismo coexiste com outras religiões ou práticas mágicas. A experiência 
extática, enquanto experiência religiosa define esse complexo fenômeno e por isto 
Eliade define Xamanismo como a técnica do êxtase (SOUSA E KLUPPEL, 2009, 
p.19). 

  

Os Xamãs são considerados os primeiros curadores da humanidade. Eles são ao mesmo 

tempo teólogo e demonólogo, especialista do êxtase e homem-medicina, auxiliares da caça, 

protetor da comunidade, dos rebanhos, condutor das almas dos mortos e, em certas 

sociedades, erudito e poeta (ELIADE, 1984, p.26). 

O xamã é um construto social que descreve uma pessoa que atende às necessidades 
psicológicas e espirituais de uma comunidade. As técnicas que capacitam xamãs de 
ambos os sexos a terem acesso a informações não ordinárias acessíveis são 
conhecidas como “xamanismo” (KRIPPER 2002). 

Os xamãs-curadores são especializados em práticas de cura, enquanto os curadores 

tipicamente trabalham sem as dramáticas alterações de consciência que caracterizam xamãs e 

xamãs curadores. 

Segundo Eliade (1984), o “xamanismo” é um fenômeno religioso arcaico e 

universalmente difundido. Os poderes do xamã são produto das suas experiências iniciatórias 

e, é graças às provas por que passa durante a sua iniciação, que ele adquire condições de 

conhecer a precariedade da alma humana e aprende os meios de defendê-la. Para o autor é 

                                                            
4  Dr. Paul Eskin é o nome fantasia do Dr. Darcy Roberto Lima,  Ph.D em Medicina pela Universidade de 
Londres, médico, escritor, professor do Instituto de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e  
Diretor Associado de Pesquisas do  IES, Vanderbrit University, TN, USA. 
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através da experiência que ele conhece os sofrimentos provocados pelas diferentes doenças e 

logra identificar seus autores: 

Sofre uma morte virtual, desce aos infernos e, às vezes sobe ao Ceú. Em síntese, 
todos os poderes do xamã dependem das suas experiências e dos seus 
conhecimentos de ordem “espiritual”; ele consegue familiarizar-se com todos os 
“espíritos”: as almas dos vivos e dos mortos, os deuses e os demônios (ELIADE, 
1984, p. 27). 

Para o Xamã as doenças e sofrimentos são condições necessárias à sua iniciação, 

evidenciando-se neste caso que a doença é a condição necessária a sua transformação, 

tornando-o capaz de curar e de entender os males da alma. 

Toda iniciação seja qual for o gênero, compreende um período de segregação e certo 
número de provas e torturas. A doença provocada no futuro xamã pelo sentimento 
angustiante de ter sido “escolhido” é, por essa mesma razão, valorada como “doença 
iniciática” A precariedade e a solidão  reveladas por toda doença são, nesse caso 
preciso, agravadas pelo simbolismo da morte mística: pois assumir a “eleição” 
sobrenatural traduz-se pelo sentimento de ser abandonado às forças divinas ou 
demoníacas, vale dizer, condenado a uma morte iminente. A “loucura” dos futuros 
xamãs, o seu “caos psíquico”, significa que o homem profano está em via de 
dissolver e que uma nova personalidade está prestes a nascer.  

Muitas vezes a síndrome da ”doença” acompanha bem de perto o ritual clássico da 
iniciação (ELIADE, 1984, p. 28). 

Dos fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos, são as curas. Nessas, 

Ele parece querer provar que o verdadeiro poder era o do bem, que sua finalidade era de se 

tornar útil, e não de satisfazer a curiosidade dos indiferentes, mediante coisas extraordinárias. 

Jesus ia por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e 

curando todas as fraquezas e todas as moléstias por entre o povo. E sua reputação se espalhou 

por todos os povos da Síria, que Lhe apresentavam todos os que estavam doentes, e 

diversamente afligidos de males e de dores, os possessos, lunáticos, paralíticos, e Ele os 

curavam; - e uma grande multidão de povo O seguiu da Galiléia, da Decápode, de Jerusalém, 

da Judéia, e do além-Jordão (Mt  4: 23-25). 

No Novo Testamento são várias citações que revelam o desejo de Jesus que todos os 

homens fossem curados. No entanto, não era a todos os homens que a cura se estendia, mas 

aos que O procuravam, aos que d´Ele se aproximavam e, ainda, aos que queriam ser curados: 

“Pedi e recebereis; batei e abrir-se-vos-á (Mt 7,7). 

A cura do servo do centurião de Cafarnaum:  

Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: “Senhor, 
meu servo está em casa, de cama paralítico, e sofre muito”. Disse-lhe Jesus: “Eu irei 
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e o curarei”..Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em 
minha casa; Dizei  uma palavra, e o meu servo será curado! Pois eu também sou um 
subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai; e a 
outro vem e ele vem; e ao meu servo: Faze isto e ele faz...Ouvindo isso, cheio de 
admiração, disse Jesus: Em verdade vos digo: não encontrei semelhante fé  em 
ninguém de Israel.(...) “Vai, seja-te feito conforme a tua fé”. Na mesma hora o servo 
ficou curado (Mt 8: 5-13).  

A cura de um leproso:  

Aproximou-se Dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: “Se queres, podes 
limpar-me”. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o, e lhe disse: “Eu o 
quero, Fique curado”. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado 
(Mc 1: 40-45). 

A Cura de uma Mulher encurvada:  

Estava Jesus ensinando na sinagoga em um Sábado. Havia ali uma mulher  que 
havia dezoito anos, era possessa de um espírito que a detinha doente: andava 
curvada, e não podia absolutamente ergue-se. Ao vê-la Jesus a chamou e disse-lhe: 
“Estás livre de tua doença”, impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se 
endireitou, glorificando a Deus. (Lc 13: 10-17). 

No cristianismo existem vários casos de mártires que ao vivenciarem sofrimentos 

profundos causados por doenças, se transformam e ressurgem com uma nova personalidade, 

passando a pregar e promover a mudança de outrem. Fica evidenciado nestes, que a doença se 

transforma em oportunidade para uma nova vida.  Um dos mais conhecidos chamados do 

cristianismo é o de Saulo de Tarso perseguidor de cristãos e que após sua transformação, é 

batizado por Paulo e passa a ser um dos maiores divulgadores do cristianismo de todos os 

tempos: 

Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se 
ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o 
fim de levar presos à Jerusalém todos os homens  e mulheres que achasse seguindo 
esta doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou 
uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: 
“Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: “Quem és, Senhor? Respondeu 
ele: “Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão” 
Então, tremulo e atônito, disse ele: ”Senhor, que queres que eu faça?” Respondeu-
lhe o Senhor: “Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que fazer”. Os homens 
que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas 
não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém os olhos, não viam 
nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve três dias 
sem ver, sem comer nem beber (At  9: 1- 8). 

Continua o belíssimo relato com a cura de Saulo:  

Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe 
disse: “Ananias” – “Eis-me aqui, Senhor”, respondeu êle. O Senhor lhe ordenou: 
“Levanta-te e vai à rua Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de 
Tarso, chamado Saulo; êle está orando. – Este via numa visão um homem, chamado 
Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: 
“Senhor, muitos já me falaram desse homem, quantos males fez aos teus fies em 
Jerusalém. E que ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos 
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aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: “Vai porque este homem 
é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, 
dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu 
nome”. Ananias foi. Entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: “Saulo, meu 
irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que 
recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo”. No mesmo instante, caíram dos 
olhos de Saulo, umas coisas parecidas escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e 
foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido (At, 9:10-19).                                         

Outro mártir da Igreja Católica que, segundo sua biografia, também recebeu um chamado 

de Cristo foi São Francisco de Assis.  

Francisco ela líder da juventude de sua cidade. Alegre, amante da música e das festas, 

com muito dinheiro para gastar, tornou-se um ídolo entre os companheiros. Adorava 

banquetes, noitadas de diversão e cantar serenatas para as belas damas de sua cidade. Nessa 

época, na Itália, eram freqüentes as guerras entre senhores feudais e as emergentes comunas. 

Como todo jovem de sua época Francisco queria, além de fortuna, fama e nobreza. 

Incentivado por seu pai partiu, em 1201, para a guerra que os senhores feudais da cidade 

vizinha de Perúsia, haviam declarado contra a Comuna de Assis. 

Durante o combate, Francisco se torna prisioneiro, foi levado para a Perúsia, onde 

permaneceu longos e gelados meses. Ao final de um ano foi solto retornando a Assis, onde se 

entregou aos divertimentos da juventude. O clima insalubre da prisão associado ao 

prolongado inverno, haviam-lhe debilitado o organismo, provocando uma grave enfermidade, 

que lhe causou grande sofrimento, deixando-o acamado. 

Ao levantar-se, não era mais o mesmo Francisco. Sentiu-se diferente sem 
compreender por que. A verdade é que o sofrimento e a humilhação da prisão, 
somados ao enfraquecimento causado pela doença, provocaram profundas mudanças 
no jovem Francisco (ANGELFIRE, 2009). 

Francisco não sentia prazer nas cantigas e nos banquetes em companhia dos amigos. 

Começou a perceber a leviandade dos prazeres materiais embora ainda não buscasse a Deus. 

Ainda sonhava com as armas e a nobreza, que se conquistavam no campo de batalha. Por isso 

volta à guerra, dessa vez para com o Conde Gentile de Assis para ajudar o Papa Inocêncio III 

na defesa da Igreja. 

Antes de partir, num impulso de generosidade,  Francisco cedeu a um amigo mais 
pobre os ricos trajes e a armadura caríssima que havia preparado para si. Isso lhe 
valeu um sonho estranho: viu um castelo repleto de armas destinadas a ele e seus 
companheiros. Ele não conseguiu entender o sonho, mas pensou estar destinado a 
ser um famoso guerreirro. Ao chegar ao povoado de Espoleto, Deus tornou a lhe 
falar em sonhos, desta vez com maior clareza, tendo ele reconhecido a voz divina 
que lhe perguntava: “A quem queres servir: ao servo ou ao Senhor?” “Ao Senhor”. 
A voz tornou a lhe falar: “Por que insistes então em servir ao servo? Se queres servir 
ao Senhor, retorna a Assis. Lá te será dito o que deves fazer!”. Assim tem inicio a 
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longa espera: “O que Deus quer de mim? O que Ele quer que eu faça? Esse era o 
constante questionamento de Francisco. Passou a se dedicar à oração à meditação, 
percorria campos e florestas em busca de lugares tranqüilos, em busca de respostas 
para suas dúvidas e inquietações (ANGELFIRE, 2009, p. 04 ). 

Por volta ano de 1209, certo dia, Francisco escutou durante a missa, a leitura do 

Evangelho: tratava-se da passagem em que Cristo instruía seus Apóstolos sobre o modo de ir 

pelo mundo: 

“Não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem 
dinheiro, nem tenhais túnicas (Lc 9,3). Tais palavras encontraram eco em seu 
coração e foram para ele como luz intensa. E sem demora começou a viver, como 
faria em toda sua vida, a pura mensagem do Evangelho. Repetia sempre: “Nossa 
regra de vida é viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo (ANGELFIRE, 
2009 p. 5). 

Ao longo da história da humanidade a doença pode ser vista não como um castigo dos 

céus, mas como uma oportunidade para sua transformação. Como colocado por Eliade (1984) 

os “sofrimentos dos eleitos assemelham-se perfeitamente às torturas iniciatórias”. 

Considerados como experiências subjetivas, os fenômenos religiosos e espirituais podem 

ser investigados com confiabilidade do mesmo modo que a ansiedade, a depressão ou 

qualquer outro grupo de vivencias. Eles podem ser pesquisados em suas correlações clinicas 

com qualquer outro conjunto de dados (ROSS, 1992; KING, 1998). 

O Brasil, devido à sua grande diversidade e tolerância religiosa, encontra-se numa 

posição privilegiada para fazer avançar o conhecimento sobre o tema.  O estudo desses 

tópicos no meio acadêmico pode colaborar muito na melhor compreensão dos fenômenos tão 

disseminados e enraizados em nossa cultura, que é o que se espera da pesquisa nacional 

(RAMADAM, 1997). 
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CAPITULO II – O ESPIRITISMO E O MÉDICO 
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2.1 O Espiritismo 

 

O livro de Arthur Conan Doyle, a História do Espiritismo, relata a seqüência dos 

fenômenos mediúnicos ocorridos entre o Século XVIII e meados do Século XX. Tem-se 

como inicio do movimento no ano de 1848, o Fenômeno de Hydesville, em que duas crianças 

conversaram, através de pancadas, com um Espírito desencarnado. Outras informações sobre 

Espiritismo nos levam à historia de Emmanuel Swedenborg (1688-1771), grande vidente 

sueco, autoridade em Física e em Astronomia, autor de importantes trabalhos sobre as  marés 

e sobre   a determinação das latitudes, além de zoologista, anatomista, financista e político. 

Finalmente, era profundo estudioso da Bíblia e dizia que “todas as informações em matéria de 

teologia são, como sempre foram, arraigadas no cérebro e dificilmente poder ser removidas; e 

enquanto aí estiverem, a verdade genuína não encontrará lugar” (DOYLE,2004).  

Após os acontecimentos de Hydesville, o segundo mais importante que se tem noticias, é 

o chamado o “fenômeno das mesas girantes”, que assolou os Estados Unidos e a Europa, 

servindo de brincadeiras de salão, quando as mesas dançavam, escreviam, batiam o pé e até 

falavam. É dentro desse contexto que surge a Doutrina Espírita (DOYLE, 2004). 

Segundo Doyle (2004) o movimento social conhecido como Espiritismo Moderno, teve 

origem na França, quando Hippolyte Léon Denizard Rivail educado na Escola de Pestalozzi, 

em Yverdun (Suiça), bacharel em letras, ciências e doutor em medicina, tornou-se um dos 

mais eminentes discípulos de Pestalozzi e de seu sistema de educação. Com o pseudônimo de 

Allan Kardec, iniciou uma série investigação sobre as manifestações dos Espíritos. 

Para dar o nome à filosofia que acabara de organizar, ele a chamou de “Espiritismo” ou 

“Doutrina dos Espíritos” (KARDEC, l994), definindo-a como uma ciência que trata da 

natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal 

(KARDEC, 2002). Para Kardec o espiritismo seria essencialmente uma filosofia com bases 

científicas e implicações morais, não se constituindo numa religião. 

São princípios básicos espíritas: existência de Deus, Espírito, imortalidade da alma, 

pluralidade de mundos habitados, transmigração progressiva da alma (evolução), pluralidade 

das existências (reencarnação), perispírito (corpo espiritual), comunicabilidade dos espíritos 

(fenômenos de intercomunicação através da mediunidade), e tem como princípio de conduta a 

moral cristã, com ênfase na prática da caridade, entendida de forma muito mais abrangente 

que a simples esmola. O conceito de caridade para os espíritas é: benevolência para com 
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todos, indulgencia para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas (KARDEC, 

2002).  

A metade do século XIX desencadeou uma onda de interesse por fenômenos mediúnicos 

que se espalhou pela Europa e América do Norte. Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela 

primeira vez falar nas mesas girantes e, a partir de então, procurou segundo seus métodos, 

pesquisar o fenômeno. Em uma de suas declarações a respeito do estudo Rivail se pronuncia:  

 
Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os Espíritos, não 
sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a 
soberana ciência; que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a 
sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, 
reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua 
infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um 
só ou de alguns (KARDEC, l994). 

Entretanto, convencido da veracidade dos fenômenos desenvolveu um método para 

validar as comunicações dos espíritos. Após analisar as respostas obtidas através dos médiuns 

de diversos países, em l857, organizou essas informações num corpo teórico único. 

 
 “Foi assim que mais de dez médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi 
da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e 
muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O 
Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857” (KARDEC, l994). 

O Espiritismo chega ao Brasil já no final do século XIX, passando a ter presença 

marcante, sob aspectos filosóficos e religiosos. Foi aceito principalmente entre a classe média 

urbana, mas a influencia de suas práticas e visões de mundo vai além do número declarado de 

adeptos pelos órgãos oficiais de estatística. 

 

2.1.1 A Moral Espírita 

O Espiritismo, não criou e nem fundamentou princípios de uma moral nova, fez da moral 

ensinada por Jesus o caminho essencial doutrinário. Portanto, a moral espírita é a moral cristã 

adotada no cristianismo de origem. 

Para o Espiritismo a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação 

da terra onde o homem expia seu passado. Daí a compreensão do merecimento e da justiça do 

sofrimento. Sabendo, portanto, que o sofrimento auxilia o seu adiantamento, o ser humano o 

aceita sem murmurar, pois sabe que terá de restaurar a trajetória desviada no passado e, como 

oleiro de seu próprio destino, traça perspectivas da felicidade que espera com paciência, 
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resignação e coragem para ir ao termo do caminho presente, a fim de alcançar o mérito 

necessário à sua condição salutar no futuro. Desse modo, Kardec assim se expressa: 

O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das 
coisas, fazendo que o homem saiba donde vem, para onde vai e por que está na 
Terra; atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela 
esperança (KARDEC, 2006. p. 141). 

No Espiritismo vê-se claramente que há o convite para cuidar do corpo e da alma como 

condição da conquista da saúde quer seja física, quer seja espiritual, pois que há uma 

interação intensa entre os dois. Um interferindo sempre no outro. O realce é dado às 

conquistas da alma pela trajetória de criar condições em si mesmo para obtenção do mérito 

através da conquista da luz como produto de seu interior a fim de substituir as trevas da sua 

ignorância pela sabedoria do amor.  

Nas instruções do Espírito de Verdade, ainda, foi realçado o princípio da educação 

espiritual que o espírita deve pautar: “espíritas! Amai-vos, este é o primeiro ensinamento; 

instruí-vos, este é o segundo”. Aí está a diretriz da prática espírita, o conhecimento da 

natureza a ser absorvido pelo ser inteligente e, não parando apenas na conquista de valores 

intelectivos, indo muito além deste, fazendo-se o aprendizado vivencial do amor como 

condição essencial de harmonização do ser com a natureza. É o convite para que todo ser 

humano conheça e se harmonize com o universo e com seu Criador. 

O ser pensante no Espiritismo é a alma, que é considerada independente, sendo a 

geradora da organização de seus corpos, o espiritual e o biológico. Desse modo, o corpo 

biológico é organizado por uma matriz energética que é o corpo espiritual, que por sua vez 

têm sua harmonia determinada pelo ser pensante. Danos sobre o corpo biológico podem 

promover alterações no corpo espiritual, perturbando a harmonia da estrutura mental do ser. O 

sentido inverso, afirma o espiritismo, também é verdadeiro, assim distúrbios mentais 

promovem alterações corpóreas, espirituais e biológicas (KARDEC, 2002). 
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2.1.2 A Organização do Movimento Espírita no Brasil 

Os primeiros passos do espiritismo no Brasil estão divulgados na imprensa da época: 

no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, no Diário de Pernambuco e no Cearense; as noticias 

eram dos acontecimentos das “mesas girantes” na Europa e no Brasil:    
Rio de Janeiro: 
No dia 14/06/1853 é publicado, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, noticias 
sobre as “mesas girantes”, fatos que estão empolgando principalmente os Estados 
Unidos e a Europa (WANTUIL, 1997). 
Pernambuco: 
No dia 02/07/1853, o Diário de Pernambuco,  circula com noticias procedente de 
Paris, datada de 20 de maio, contava o correspondente que “não se pode por o pé no 
salão, sem ver toda sociedade em torno de uma mesa redonda, tendo cada um o 
dedo mínimo apoiado no do vizinho, e esperando todos em silencio que a tábua 
queira voltear” (WANTUIL, 1997). 
Ceará: 
Em 15/07/1853, o jornal Cearense transcreve a primeira noticia sobre as mesas 
girantes, nos seguintes termos: “Apareceu agora em França um fato que despertou 
sumamente a curiosidade pública: quero falar-lhes das tábuas volteantes (tables 
tornantes) que embora tenham sido inventadas na América Inglesa, os franceses 
deram certa naturalidade (WANTUIL, 1997). 

A primeira Sessão Espírita que se tem notícias aconteceu em 17 de setembro de 1865 em 

Salvador, Bahia, quando instalado o “grupo Familiar do Espiritismo”, o primeiro centro 

Espírita no Brasil. 

Em 1873, mais precisamente em 02 de agosto, funda-se também em Salvador, a 

Sociedade de Estudos Espíritas – Grupo Confúcio. Dentre os participantes do grupo está 

Joaquim Carlos Travassos, que traduz “O Livro dos Espíritos” para o português e passa-o a 

Adolfo Bezerra de Menezes, que embora o visse pela primeira vez, teve a sensação que seu 

conteúdo já lhe era familiar (BARBOSA, 1987). 

Em 1884, o Sr. Elias da Silva reuniu em sua casa um grupo de pessoas e fundou no Rio 

de Janeiro a Federação Espírita Brasileira – FEB (BARBOSA, 1987). 

No Espiritismo não existe hierarquia nem um poder central que organize ou acompanhe a 

atuação dos Centros Espíritas. A Federação Espírita Brasileira – FEB tem caráter apenas 

orientador aos Centros Espíritas que desejam a ela se filiar. No Brasil, estes Centros se 

agrupam em torno de alguma entidade federativa que procura coordenar e homogeneizar as 

atividades dos Centros Espíritas 

 

2.1.3 A Organização do Movimento Espírita na Paraíba 

A história da Federação Espírita Paraibana começou em 1916, quando a Parayba do 

Norte, (assim grafada), era a capital da Paraíba. Época em que apenas algumas pessoas se 
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“atreviam” a falar de Espiritismo. Eram considerados audaciosos, de raciocínio largo, os que 

liam, dialogavam e conheciam a Doutrina Espírita. 
Não havia ainda um núcleo ou Centro Espírita, mas o livro Espírita estava ali 
garantindo a ousadia para se ultrapassar as fronteiras do preconceito. As 
dificuldades foram inúmeras para os desbravadores, mas o desafio era maior. Ali só 
existiam “Sessões de Caridade”, que aconteciam em residências onde eram 
atendidos os necessitados. Naquelas sessões a mediunidade aflorava em pessoas 
simples e sinceras, produzindo os mais extraordinários fenômenos de cura, vidência, 
clarividência, psicografia, psicofônia que maravilhavam de estupefação a todos os 
presentes (FEPB, 2009). 

Na residência de Manoel Alves de Oliveira realizavam-se as “sessões de caridade” onde 

eram atendidas pessoas de todas as condições sociais, para receber a doutrinação de espíritos 

enfermos, o passe e a água fluidificada. Naquele lar um reduzido número de pessoas resolveu 

fundar uma Sociedade Espírita que deu origem posterior à Federação Espírita Paraibana em 

17/01/1916.  

O movimento espírita liderado pela Federação realiza trabalhos em torno da educação 

essencialmente de natureza espiritual, tendo um dos focos principais a utilização da faculdade 

mediúnica tão bem estuda nas obras de Kardec. A mediunidade é, na verdade, um instrumento 

sob a visão espírita de desenvolvimento moral e espiritual do ser humano, sendo 

principalmente meio de intercambio entre as inteligências de dois mundos, o espiritual e o 

físico, um contribuindo com o outro no que de melhor tiver. É, portanto, um instrumento 

neutro apenas de intercambio para uso das inteligências que estão em dimensões diferentes. 

 

 2.2 A Mediunidade 

Para Incontri5 (2009) a mediunidade é uma abertura na percepção que temos de nós 

mesmos e do outro. Bem cultivada, assentada sobre o desenvolvimento de valores morais 

sólidos, ela nos põe em estado de lucidez permanente. É possível captar melhor quem somos, 

pela intuição, mais ou menos clara de nosso passado espiritual, pelos insights do nosso eu 

integral. Sabe-se que a consciência do Espírito fora do corpo é sempre maior que a 

consciência mergulhada na matéria. Além da possibilidade de comunicarmo-nos com outras 

mentes, a mediunidade é a abertura para si, o acesso ao próprio eu.  

A mediunidade não é apenas a comunicação com os Espíritos. Ela é comunicação 
plena, aberta para as relações sociais e para as relações espirituais. No capitulo 
destas, figura em destaque, pela importância que assume em nosso comportamento 
individual e social, a atividade mediúnica interior, em que a essência divina do 
homem se comunica com sua essência humana. É esse mais belo ato mediúnico, o 

                                                            
5 Dora Incontri  é  jornalista, escritora brasileira. É doutora em educação pela Universidade de São Paulo. 
Pesquisa ética, educação e espiritualidade. 
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fenômeno mais significativo da mediunidade, aquele que mais distintamente nos 
revela a nossa imortalidade pessoal (INCONTRI, 2009 p.2). 

O estudo realizado por Almeida e Lotufo Neto (2004), demonstra que as vivencias tidas 

como mediúnicas são descritas na maioria das civilizações e têm um grande impacto sobre a 

sociedade. Apesar de ser um tema pouco estudado atualmente, já foi objeto de intensas 

investigações por alguns dos fundadores das modernas psicologia e psiquiatria como Janet, 

James, Meyrs, Freud e Jung.  Eles estudaram a mediunidade suas causas e relações com a 

psicopatologia. Chegaram a três conclusões distintas: Janet e Freud associaram mediunidade 

com psicopatologia e a uma origem exclusiva no inconsciente pessoal. Jung e James 

aceitavam a possibilidade de um caráter não patológico e uma origem no inconsciente 

pessoal, mas sem excluírem em definitivo a real atuação de um espírito desencarnado. Por 

fim, Myers associou a mediunidade a um desenvolvimento superior da personalidade e tendo 

como causa um misto entre o inconsciente, a telepatia e a ação de espíritos desencarnados. 

 

As vivencias tidas como mediúnicas têm sido identificadas na maior parte das sociedades, 

ao longo da história, e possuem uma enorme influencia sobre aqueles que as vivenciam direta 

ou indiretamente. Foram extremamente importantes no surgimento das principais religiões do 

Oriente Próximo e no Ocidente: Moisés e os profetas hebreus recebendo mensagens de Jeová 

ou dos anjos (Êx 19-20; Jz 13-3; I Re 1:3; ISam 28),  a conversão de Paulo às portas de 

Damasco (At 9:1-7) e os dons do Espírito Santo dos primeiros cristãos (At 2:1-18; 19:6;  ICor 

12:1-11 e 14), bem como Maomé recebendo os ditados do anjo Gabriel que compõem o 

Corão (ALMEIDA; LOTUFO NETO, 2004). 

Estes autores, na mesma obra, intitulada “A mediunidade vista por alguns pioneiros da 

Área mental”, chamam a atenção para um estudioso da mediunidade Pierre Janet (1859-1947) 

e o seu trabalho mais importante  “L´Automatisme Psychologique”, uma tese defendida em 

1889 na Sorbonne. Esse trabalho pode ser considerado a primeira obra cientifica do 

inconsciente, trazendo os principais elementos sobre os quais se ergueria,  posteriormente, a 

psiquiatria moderna. 

No Brasil onde diversas religiões enfatizam os transes, esse assunto se torna mais relevante 

para espíritas, afro-brasileiros, evangélicos pentecostais e católicos carismáticos. Além do 

valor cognitivo de se estudar e compreender melhor essa milenar vivencia dissociativa, 

deve-se ressaltar as suas implicações clínicas (ALMEIDA; LOTUFO NETO, 2004). 
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Este trabalho aborda a mediunidade conforme vivenciada no espiritismo e estudada por 

Allan Kardec. Baseia-se em informações fornecidas através de médiuns e compiladas a partir 

dos livros da doutrina espírita. 

Segundo o dicionário Larousse (1999) “Médium – (do latim médium, meio) é a pessoa a 

quem se atribui o poder de comunicar-se com a alma dos mortos. Em “O livro dos Médiuns” 

publicado em 1861, em Paris, por Kardec, o termo foi definido mais amplamente: 

 
Todo aquele que sente num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por esse 
fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem; não constitui, portanto, um 
privilégio exclusivo. Pode, pois dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. 
Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade 
mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa 
intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva 
(KARDEC, 2001, p. 203). 

Dessa forma, segundo o Espiritismo, apesar de todas as pessoas serem médiuns (por 

receberem inspirações e influências mesmo que sútis), este termo é empregado apenas para 

aqueles que recebem influencias mais ostensivas, e é neste sentido que o termo médium é 

utilizado neste trabalho. 

Para Kardec (2001), nos itens 198 e 226, do Livro dos Médiuns, mediunidade depende de 

uma predisposição orgânica, não dependendo da crença ou postura moral do individuo. Por ter 

uma base biológica, se manifesta em cada um de acordo com a inclinação, quando existe. 

Portanto não é qualquer pessoa que queira desenvolver a mediunidade que o consegue, se lhe 

falta potencial. Nos itens 159 e 184 da mesma obra continua Kardec: um espírito, querendo se 

comunicar, vai se utilizar do órgão que for mais “flexível” em um dado médium; deriva-se 

daí, diversos tipos de médiuns. 

Médiuns, segundo KARDEC (1986), são pessoas acessíveis à influencia dos Espíritos e, 

mais ou menos dotadas da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. Para os 

Espíritos, o médium é um intermediário; é um agente ou um instrumento mais ou menos 

cômodo, segundo a natureza ou o grau da faculdade mediúnica.  

Distinguem-se diversas variedades de médiuns, segundo sua aptidão para tal transmissão, 

ou gênero de comunicação: 

Médiuns de Efeitos Físicos: aqueles que têm o poder de provocar manifestações 

ostensivas. Compreendem as variedades seguintes: 

• Médiuns Motores: que provocam o movimento e o deslocamento dos objetos; 

• Médiuns Tiptológicos: os que provocam ruídos, pancadas ou batidas; 
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Médiuns de Influencias Morais, os que são aptos a receber e transmitir comunicações 

inteligentes. São eles:  

• Médiuns Audientes: estes ouvem a voz dos Espíritos, podendo ser uma voz interior ou 

exterior clara e distinta, qual de uma pessoa viva; 

• Médiuns Falantes (psicofônicos): neles, o Espírito atua sobre os órgãos da palavra, o 

médium geralmente se exprime sem ter consciência do que diz; 

• Médiuns Videntes: São todos dotados da faculdade de ver os Espíritos;  

• Médiuns Curadores: Estes são portadores do dom de curar pelo simples toque, pelo 

olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação; 

• Médiuns Escreventes (psicógrafos): são capazes de transmitir o pensamento de um 

espírito através da escrita. Seria a faculdade mais passível de se desenvolver pelo 

exercício. 

• Médiuns Intuitivos: recebem o pensamento dos Espíritos e os transmitem. 

Kardec (2001), diz não haver formas para se diagnosticar a mediunidade por sinal 

especifico. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência. É experimentar. No entanto, 

se a pessoa não tiver a faculdade mediúnica de modo latente, nada poderá produzi-la. É 

enfatizada a necessidade de se distinguir percepções que seriam realmente mediúnicas (com 

origem nos espíritos desencarnados), das que são denominadas anímicas (originadas da mente 

inconsciente do médium). 

Segundo FACURE (2007) na metodologia de investigação da mediunidade, adotada por 

Kardec, vamos encontrar no próprio texto do “Livro dos Médiuns”, os fundamentos básicos 

que estão envolvidos no processo mediúnico. Antes de tudo, a mediunidade é vista ali como 

um processo de comunicação entre um plano e outro. Poderíamos dizer, entre uma dimensão e 

outra ou entre uma realidade e outra, uma realidade do mundo físico e a outra do mundo 

espiritual. 

O fenômeno mediúnico é um processo de comunicação que atravessa a fronteira que 

delimita estas duas realidades, estas duas dimensões. Participam desse processo, uma 

determinada “aparelhagem”, que inclui o corpo físico do médium, o Espírito comunicante e o 

perispírito de ambos (FACURE, 2009). 
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2.3 O Perispírito 

O corpo espiritual ou perispírito processa a comunicação entre um plano e o outro, mas, é 

o cérebro do médium quem vai dar o texto final da linguagem usada nesta comunicação.  As 

ligações do corpo espiritual com o corpo físico não estão permanentemente estáveis, rígidas, 

aprisionadas, células a células ou átomo a átomo. De alguma maneira, nós estamos sabendo 

que a nossa mente participa continuamente deste processo de interação.  

Em determinados momentos, o conjunto de elementos estruturais do corpo físico, estão 

mais assentados sobre o corpo espiritual ou vice versa e, em outras situações, há um 

distanciamento, um deslocamento, uma separação tênue entre o campo de força do corpo 

físico e o do corpo espiritual (FACURE, 2007). 

 

2.4 A Neurofisiologia da Mediunidade 

 

O desenvolvimento da neuropsicologia apoiada por recursos propedêuticos sofisticados 

como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a tomografia por emissão de 

pósitrons, tem permitido uma compreensão cada vez maior dos mecanismos  envolvidos na 

fisiologia do cérebro (FACURE 2007). 

O nosso cérebro é dividido em duas metades ou hemisférios. Ou ainda, possuímos um 

cérebro duplo que, unido pelo corpo caloso e pelas demais comissuras cerebrais, funciona 

como um só, como um todo (MARINO JUNIOR, 2005). 

Entre as funções normais dos lobos frontais, segundo Marino Junior (2005), estão aquelas 

que nos permitem pensar abstratamente – elaborar sistemas filosóficos, éticos e religiosos, 

diferenciando-nos das demais criaturas da terra. São essas funções que nos possibilitam 

antecipar, planejar e prever o futuro; são elas que nos fazem perceber o passado e o futuro, 

avaliar causa e efeito, planejar metas e analisar o sentido de coisas, como espiritualidade, 

tempo e eternidade, orquestrando tudo o mais que nos torna,  verdadeiramente humanos. 

Os lobos temporais são sede de várias funções mais nobres e superiores do Homo sapiens 

e, em estudos recentes, Persinger mediante estimulação do campo magnético transcrâniano 

sobre os lobos temporais de voluntários, menciona as sensações como, por exemplo, de sentir  

uma presença não visível  perto deles, relatadas em 80% dos casos.  Mesmo ateístas referiam-

se a uma sensação de “unidade com o universo” como a aparição de uma visão angelical, de 

grande quantidade de luz, de sons rápidos e de sensações sublimes (MARINO JUNIOR, 

2005). 
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Em Estudos realizados no Centro Médico da Universidade da Pennsylvania, observou-se 

a atividade cerebral de monges budistas e franciscanos durante seus estados meditativos. Os 

estudos sugerem correlações especificas entre experiências espirituais e a biologia humana. 

As experiências místicas, conclui-se, seriam biologicamente, observacionalmente e 

cientificamente reais (TELES, 2005). 
As variações das atividades neurais encontradas sugerem que a prática da meditação 
envolve diferentes partes do cérebro, com um acréscimo de atividade no lobo 
frontal e no tálamo e decréscimo de atividade no lobo parietal. Essas variações se 
mostram bem mais significativas nas práticas meditativas do que em outras práticas 
(TELES, 2005, p.3). 

Com base nesses recursos têm surgidos novas interpretações para os quadros mentais das 

demências, das psicoses e até dos distúrbios do comportamento.  

Facure (2007) aliando o conhecimento médico ao espírita, afirma:  
Com o conhecimento espírita aprendemos, porém que os processos são expressões 
da atividade espiritual com repercussões na estrutura física cerebral. A participação 
do cérebro é meramente instrumental. A ação do espírito sobre o cérebro, ao integrar 
elementos de classes diferentes (mente e matéria), implica a existência de um 
terceiro elemento, transdutor desse processo, que transmite e transfere as “idéias” 
geradas pelo espírito em fluxo de pensamento expresso pelo cérebro (FACURE, 
2007, p. 5). 

A partir da substância reticular, integrando o tálamo e o córtex cerebral, projetam-se 

estímulos neuronais que ativam ou inibem atividade cerebral como um todo, levando a um 

maior ou menor estado de atenção, alerta ou sonolência (FACURE, 2007). 

 
Podemos compreender que fenômenos como a psicografia, a vidência, a audiência e 
a fala mediúnica, devem implicar uma participação do córtex do médium já que 
aqui se situam áreas para a escrita, a visão, a audição e a fala (FACURE, 2007, p. 
3). 

Esse médico revendo estudos sobre a glândula pineal descreve que em função de sua 

sensibilidade à luz ela possa ser mais sensível ainda à vibração eletromagnética, e que, como 

se sabe, a irradiação espiritual é essencialmente semelhante à onda eletromagnética, 

compreende-se a sua ação direta sobre a pineal. Ficou demonstrado experimentalmente que a 

luz interfere na função da pineal através da retina, atingindo o quiasma óptico, o hipotálamo, 

o tronco cerebral, a medula espinhal, o gânglio cervical superior, chegando, finalmente, ao 

nervo coronário da tenda do cerebelo. Entre a pineal e o restante do cérebro não há uma via 

nervosa direta. A ação da pineal no cérebro se faz pelas repercussões químicas das substancias 

que produz. Hoje já se identificou um efeito dramático da pineal (por ação da melatonina), na 

reprodução dos mamíferos, na caracterização dos órgãos sexuais externos, na pigmentação da 

pele. Descobriu-se também que a melatonina interage com os neurônios serotoninérgicos e 
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com os receptores benzodiazepínicos do cérebro tendo, portanto, um efeito sedativo e 

anticonvulsante. Outros estudos confirmam uma propriedade analgésica central da 

melatonina, integrando a pineal à analgesia opiácea endógena (FACURE, 2007). 

A literatura espírita há muito vem dando destaque para o papel da pineal como “núcleo 

gerador de irradiação luminosa” servindo como porta de entrada para a recepção mediúnica.  

Segundo essa visão este primeiro contato da entidade espiritual com a pineal do médium 

possibilitaria a liberação de melatonina predispondo o restante do cérebro ao “domínio” do 

espírito comunicante. Essa participação química no fenômeno mediúnico poderia explicar as 

flutuações da intensidade e da freqüência com que se observa e mediunidade (FACURE, 

2009). 

 

2. 5 O Passe 

Os Passes são gestos rápidos feitos pela pessoa que se dispõe a curar, ao lado e ao longo 

do corpo da pessoa que está sendo curada. São diversas as definições de Passe:  
Ato de passar as mãos repetidamente ante os olhos de uma pessoa para magnetizá-la 
ou sobre uma parte doente de uma pessoa para curá-la (FERREIRA, 2005). 
 
Ato de passar as mãos repetidas vezes por diante dos olhos de quem se quer 
magnetizar e ou sobre a parte doente da pessoa que se pretende curar pela força 
mediúnica (BUENO, 1989).  
 
Movimento de mãos, feito pelos médiuns passistas, nos indivíduos com 
desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. 
Os passes espíritas são uma imitação dos passes hipnomagnéticos, com a única 
diferença de contarem com a assistência, invocada e sabida, dos protetores 
espirituais (PAULA, 1980). 
 

O reverendo Robert DeGrandis6 tem como prece católica de cura: 
“Jesus, quando oramos pelos outros em Teu nome, nós Te pedimos que use   nossas 
mãos para vires até nós e tocares aqueles pelos quais oramos, como se nossas mãos  
fossem Tuas. Deixa que Teu Espírito opere, hoje, através de nós, especialmente 
quando oramos pelos membros de nossa família ou de nossa comunidade. Obrigado, 
Jesus, pelo Teu amor curador que está fluindo neste momento através de mim” 
(DEGRANDIS, 1983, p. 36). 

No Novo Testamento encontra-se o gesto correspondente ao passe espírita como prática 

habitual nas curas realizadas por Jesus e por seus seguidores da primeira hora, quando as 

mãos aparecem como um dos mais comuns veículos de cura fluídica pelo apostolo Paulo. 
E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo! E imediatamente 
ele ficou limpo de sua lepra (Mat 8,3). 

                                                            
6 Padre Católico, autor de 12 livros, todos falando de curas envolvendo a fé e religião. 
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 Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos dizendo: Saulo, irmão, O SENHOR 
me enviou, a saber, próprio o Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, 
para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo (At  9, 17). 

Na Rússia o Coronel Krivorotov, um dos mais conceituados curadores contemporâneos, 

tem como método de cura o uso de passes a curta distância dos pacientes. Ele afirma crer que 

“a energia vem de alguma fonte externa” (MELO, 1992). 

Blades (1989) pastor presbítero em seu livro afirma:“A cura espiritual é a cura do espírito 

pelo espírito. Normalmente começo a cura repousando minhas mãos suavemente sobre a 

cabeça das pessoas”. 

Ainda nas definições fora do Espiritismo encontramos do Budismo: 
Quando se compreendem os processos tântricos, torna-se claro que eles não são 
nenhum “passe de mágica” religioso com o qual nos iludimos, a nós, e aos outros. 
São a manipulação destra de energias psicofísicas por seres que, mediante a prática 
do Dharma, em particular a meditação, aprimoram suas capacidades mentais 
(CLIFFORD, 1987, p. 97). 

 

2.6 O Espírito 

Quanto à natureza dos Espíritos Kardec afirma que: 1. para nós que somos do mundo 

material o Espírito nada é, por não ser palpável, porém para os habitantes do mundo 

espiritual, o Espírito, é alguma coisa; 2. “a inteligência é um atributo essencial do Espírito”, e 

que este é dotado de substância que tem existência independe do mundo material; 3. “o 

Espírito se une à matéria para intelectualizá-la”, ou seja, o Espírito é o ser inteligente que 

plasma o corpo somático e que se expressa no mundo material através deste valioso 

instrumento (KARDEC, 2002). 

Esse estudo ao referir que Espírito e matéria são dois elementos do universo, 

textualmente esclarece: 

Um fato patente domina todas as hipóteses: vemos matéria destituída de inteligência 
e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão 
destas duas coisas nos são desconhecidas. Profanam-se ou não de uma só fonte; se 
há pontos de contacto entre ambas,; se há um efeito: se é mesmo, conforme a 
opinião de alguns, uma emanação da Divindade, ignoramos. Elas se nos mostram 
como sendo distintas; daí o considerarmos-las formando os dois princípios 
construtivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina 
todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A 
essa inteligência suprema é que chamamos Deus (KARDEC, 2002). 
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2.7 - O Médico espiritual e as cirurgias espirituais no Brasil 

 

Os Espíritos que adquiriram conhecimento profundo de anatomia, fisiologia e patologias 

do perispírito, do corpo do Espírito e do corpo físico, passam a contribuir de modos diversos 

com a atividade de saúde na superfície do planeta terra. A contribuição se faz através da 

intuição e inspiração aos profissionais de saúde, independentemente de suas formações 

religiosas, ou através da atividade mediúnica, tendo como maior evidência a ação de médicos 

do mundo dos espíritos – o médico espiritual (LIMA, 2000). 

2.7.1 A Trajetória de Dr. Fritz   

 Adolf Friemdrick Fritz, nascido em Munich na Alemanha, em l853 foi para a Polônia 

aos quatro anos de idade, pois seu pai tinha asma e os médicos recomendavam mudar de 

clima. Nascido em uma família rica em bens materiais e pobre de amor, perdeu seus pais 

muito cedo, tendo ficado sob a tutela dos avós, com os quais não mantinha bom 

relacionamento e daí teve muita dificuldade para estudar, tendo que trabalhar logo cedo para 

pagar seus estudos de medicina. Aos 28 anos, quando faltava um mês para se formar como 

especialista em cirurgia, foi procurado por um general que trazia nos braços sua filhinha 

dizendo que precisava de uma operação rápida senão ela morreria. Assim foi feito, mas dias 

depois a menina começou a arder de febre e por mais que ele envidasse esforços por noites 

incansáveis de vigília, a menina faleceu enquanto ele dormia. O general o culpou do 

acontecimento e o manteve em prisão subterrânea. Um dia, sua cela amanheceu aberta e ele 

conseguiu fugir para a Estônia, onde passou cerca de trinta anos aperfeiçoando seus estudos 

na área de cirurgia. Aos 61 anos foi capturado e mandado para o “front” da Primeira Grande 

Guerra Mundial como médico cirurgião.  

Sua luta foi maior daí por diante, pois com poucos recursos conseguiu fazer cirurgias 

utilizando parafusos de tanques de guerra, implantando os membros dos soldados feridos. E, 

na guerra, durante um atendimento a pacientes de um hospital improvisado no acampamento, 

sob fogo cruzado do inimigo, um soldado tombou sangrando muito e ele, compadecido, ao 

avançar em seu socorro foi atingido na face, vindo a falecer em 29 de novembro de 1918, com 

65 anos. 

É relatado que, ainda em convalescença no plano espiritual, (acredita-se que o espírito ao 

deixar o corpo físico submete-se a tratamento de saúde no plano espiritual), um dos superiores 
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lhe disse: “Prepare-se, desça conosco à Terra, pois lá você será mais útil que aqui e a situação 

exige, é a guerra” (NCSK, 2009).7  

No Brasil, em 1950, nasceu em Congonhas o legendário José Pedro de Freitas, mais 

conhecido como “Zé Arigó”. Teve infância pobre e os poucos recursos da sua família não lhe 

permitiram estudos além do terceiro ano primário. Começou a apresentar reações mediúnicas 

que o perturbavam de modo peculiar, com fortíssimas dores de cabeça, insônias, transes e 

visões que o levaram perto da loucura e, uma voz que o acompanhava onde quer que fosse. 

Não sabendo o que ocorria, passou a visitar diversos médicos e sofreu durante três anos a 

desarmonia de sua mediunidade (NCSK, 2009).8 

Um dia, a voz do espírito que o acompanhava, o levou a um estado alterado de 

consciência e ele pode ver um personagem calvo, vestido de avental branco, supervisionando 

uma equipe de médicos e enfermeiros em uma enorme sala de cirurgia.  Apesar de o espírito 

falar uma língua que Arigó não conhecia, ele o compreendia perfeitamente. Dr. Fritz o 

escolhera para realizar as curas e fez das suas mãos rudes, acostumadas a lidar com grosseiros 

instrumentos de trabalho, mãos hábeis, capazes de manejar bisturis e agulhas. A partir daí, 

Congonhas passou a receber milhares de pessoas e caravanas do Brasil e do exterior, em 

busca de cura onde a medicina tradicional não havia podido ajudar.  

Desde inicio do século XX, quando Zé Arigó removia tumores e realizava delicadas 

operações oculares com uma faca comum e sem usar anti-sépticos ou anestesia, o Brasil tem 

se tornado a pátria de curadores capazes, algumas vezes, de feitos espetaculares e, quase 

sempre, de curas comuns e mais prosaicas, nunca aceitas ou entendidas pela ciência ou pela 

medicina ocidental (GREENFIELD, 1999). 

Após a morte de Zé Arigó, os espíritas acreditam que Dr. Fritz passou a se preparar para 

uma nova missão no Brasil, retornando aos trabalhos de médico espiritual em 1972, através 

do médium Sérgio Eduardo de Miranda, agora com o pseudônimo de Dr. Romano, tendo 

atendido até o ano de 2003 aproximadamente 90 mil pessoas, no Hospital Espírita Fabiano de 

Cristo, na Rua Canário, 500 em São Paulo (HEFC, 2009).9 

Dr. Romano possui atualmente uma equipe com cerca de 2.500 trabalhadores no plano 

espiritual, com grandes conhecimentos na área médica e ligados à Casa Transitória no plano 

espiritual conhecida como “Hospital Fabiano de Cristo”.  Exerce as atividades, com técnicas 

                                                            
7 NIHON CHRISTIAN SPIRITIST KYOUKAI – http://www2.odn.ne.jp/nec-j/pages/dr_romano.htm 
8 Idem.  
9 Hospital Espírita Fabiano de Cristo - http://www.hefc.org.br/projeto2/, acesso em 21/01/2009. 
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de cirurgias sem sangramento, que explica como sendo um processo combinado de ionização 

do sangue e eletromagnetismo para controle da hemorragia10.  

 
2.7.2 As Cirurgias Espirituais no Mundo 

 
As cirurgias espirituais são abordadas no âmbito das curas paranormais. Para a 

compreensão do conceito de paranormal, é necessário definir esse fenômeno. Denomina-se de 

“psi” ou paranormal todo fenômeno que, tendo o homem como elemento deflagrador, 

apresenta as seguintes características: 

Modalidade de conhecimento que uma pessoa demonstra de fatos físicos e/ou 
psíquicos relativos ao passado, presente ou futuro, sem a utilização (aparente) dos 
sentidos e da razão, assim como habilidades que não resultem de prévio 
aprendizado (FILGUEIRA, 1995, p. 76). 

Existem registros de curas espirituais em todo o mundo desde a mais remota antiguidade. 

Apesar dessa origem antiga, as curas espirituais persistem ainda em nossos dias quase que 

completamente ignoradas do ponto de vista cientifico. Entretanto, geram acentuado interesse 

em milhões de pessoas que nelas buscam alivio para seus males, tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento (ALMEIDA; GOLLNER, 2000). 

Um dos mais controversos tipos de cura espiritual é a cirurgia espiritual que é muito 

popular no Brasil e nas Filipinas. Como todas as terapias complementares, o assunto é 

polemico e cria grande divergência de opinião entre a população, à mídia e os pesquisadores. 

Estes, muitas vezes, se baseiam apenas em trabalhos que foram selecionados por 

corroborarem seus pontos de vista, ignorando os resultados contrários. É possível notar que a 

maior parte dos conceitos emitidos provem de opiniões preconcebidas, favoráveis ou 

desfavoráveis, moldadas nas convicções pessoais de cada um.  

Um importante fator para o desconhecimento cientifico das cirurgias espirituais é a 

omissão dos pesquisadores em estudá-las, o que é  muitas vezes fruto de  um intransigente 

cepticismo. Concorda-se com a necessidade de que investigações  na área sejam necessárias e 

que, deva-se diferenciar o que é  eficaz  do que é inútil e prejudicial. 

Um dos autores que pesquisa as cirurgias espirituais é o Dr. George W. Meek que 

apresenta em seu livro “As curas Paranormais” resultados de curas e cirurgias espirituais 

feitas na Inglaterra, Estados Unidos, Filipinas e Brasil. Em cada lugar pesquisado são 

apresentados diferentes processos e  técnicas dos curadores (assim por ele chamados os que 
                                                            
10 idem 
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praticam as curas/cirurgias), a exemplo das duas  cirurgias aqui  relatadas,  uma ocorrida nos 

Estados Unidos e outra na Inglaterra, por terem semelhanças com as que acontecem no Centro 

Espírita objeto desta pesquisa. 

 

 

M. H. Tester (Inglaterra) 

 

Caso 1 

 

Tester foi um profissional que na metade da vida teve uma hérnia de disco entre a 

quarta e a quinta vértebras lombares e outras complicações graves da coluna dorsal. Foram 

meses com coletes ortopédicos de diversos modelos, tração e sedação. Após inúmeras 

radiografias decidiram que uma cirurgia, pelo menos, adiantaria para alimentar alguma 

esperança. Em vez disto, o Sr. Tester resolveu dirigir-se ao Centro de Curas de Fricker. Após 

seis consultas em muitas semanas, seus problemas de coluna  tinham desaparecido. Ao final o 

Sr. Fricker lhe disse: “O Senhor é um curandeiro nato. Pode fazer pelos outros o que fiz pelo 

Senhor”. Em função dessa constatação o Sr. Terter decidiu abdicar de sua vida profissional e 

tornar-se um curador.  

 

Caso 2 

O segundo caso relatado é de um paciente do Sr. Tester já como curador. O paciente 

chamado Tom Pilgrim com aproximadamente 60 anos, não podia falar muito bem, pois tinha 

um  lado de seu rosto deformado. - Confessou sua tristeza por não poder falar claramente. Seu 

rosto era distendido por causa de uma protuberância maciça no maxilar. Não conseguia usar a 

dentadura. Ao procurar um especialista foram feitos inúmeros testes, inclusive uma 

radiografia da cabeça. Diagnosticaram um tumor no osso do maxilar. Foi marcada a cirurgia 

para após duas semanas, onde seria aberto seu maxilar, extirpado o tumor e durante algumas 

semanas teria imobilizado temporariamente o maxilar numa tala, a fim de drenar o liquido. 

Tornariam então a operá-lo a fim de restaurá-lo o mais normalmente que conseguissem. Pediu 

para ser curado, pois não desejava fazer a cirurgia programada. 

Tester relata o tratamento que realizou: 
“-Sentei-me num banco e coloquei minha mão direita sobre o seu maxilar, e a 
esquerda na parte posterior de sua cabeça, e então procurei estabelecer a 
sintonização. É este o estado no qual eu curo. Passo por um ligeiro transe e deixo-
me usar como canal salutar. Nesse caso a cura foi drástica. Verificou-se uma 
vibração forte e algum calor. Ignoro quanto tempo durou o processo de cura, mas só 
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podiam ter sido alguns minutos. Tom Pilgrim contou ter sentido como se minha 
mão se tivesse introduzido diretamente em seu maxilar e arrancado o tumor. Logo 
em seguida ele já parecia bem menos distendido.  
Voltou uma semana depois. A linha do maxilar estava bem mais normal. Colocara a 
dentadura. Apliquei-lhe o tratamento. Após a terceira visita seu maxilar parecia do 
mesmo tamanho em ambos os lados (MEEK, 1976 p. 21).  
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CAPITULO III - PERCURSO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, por avaliar dados subjetivos, como 

crenças, valores, opiniões, fenômenos e hábitos. 
O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da historia, das relações, 

das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 
artefatos e a si mesmos, sentem e pensam (MINAYO, 2007, p.57).  

 
Nas entrevistas o questionário semi estruturado serviu de roteiro organizado que permitiu 

a compreensão das motivações, atitudes e crenças religiosas, que segundo Minayo (2007), 

combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender a indagação formulada. 

 

 

3.2 – Procedimentos Éticos 
 
 

Para realização desta pesquisa, o Projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba – CEP/CCS, aprovado 

por unanimidade na 3ª Reunião Ordinária realizada no dia 29/04/2009 sob o protocolo de n° 

0100 (Apêndice A). Foi solicitado ao dirigente da União Espírita Diogo de Vasconcelos 

Lisboa, autorização para esta pesquisadora realizar estudo relacionado às cirurgias 

espirituais, como parte integrante de sua Dissertação de Mestrado em Ciências das Religiões 

na Linha de Pesquisa – Espiritualidade e Saúde, na Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

Além da autorização (Apêndice B) o dirigente, também forneceu as orientações e 

colaborações do médico espiritual, que através do médium e nos permitiu acompanhar todas 

as cirurgias feitas na Instituição. No ato de cada entrevista o colaborador foi informado da 

necessidade de autorização para sua realização, tendo cada um, assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C),em duas vias de igual teor, ficando uma das 

vias com o entrevistado. O colaborador respondia o questionário utilizado na entrevista 

(Apêndice D), bem como assinava ainda, as Cartas de Autorização do uso das entrevistas 

(Apêndice E). 
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3.3 - Justificando a escolha  
 

Considerando que o objeto de estudo foi as cirurgias espirituais, e que busca-se  

identificar os resultados obtidos com o tratamento espiritual, por meio de narrativa de 

experiências pessoais, o método escolhido para alcançar os objetivos propostos foi a história 

oral temática, um dos tipos da história oral vista “como forma de pensar a sociedade 

contemporânea” (MEIHY; HOLANDA, 2007). 

 
História oral é um conjunto de procedimentos que se iniciam com a elaboração de 
um projeto e que continuam com a definição de um grupo e pessoas (ou colônias) a 
ser entrevistadas. O Projeto prevê: planejamento da condução das gravações; 
transcrição; conferencia (...) com o texto; autorização para uso; arquivamento e, 
sempre que possível publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar 
ao grupo que gerou as entrevistas (MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 71). 
 

A escolha do método se deu pela necessidade de se ouvir os colaboradores como única 

forma de identificar suas experiências, pois de acordo com os autores supra citados:  

 
Mesmo abrigando índices de subjetividade a história oral temática é mais passível de 
confrontos que se regulam a partir de datas, fatos, nomes e situações. Pretende-se 
que historia oral temática busque a variante considerada legítima de quem 
presenciou um acontecimento ou que pelo menos dele tenha alguma variante que 
seja discutível ou contestatória (MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 38). 
 
 

Assim, a história oral temática se compromete com o esclarecimento e a opinião do 

entrevistador sobre o assunto definido, que neste trabalho, são as vivencias das pessoas 

envolvidas com as cirurgias espirituais. Enfatiza-se que a história oral temática também pode 

ser usada como técnica, pois articula diálogo com outras fontes, como documentos oficiais e 

extra-oficiais, valendo-se do produto da entrevista como se fosse mais um documento 

(MEIHY; HOLANDA, 2007, p.40). 

Com base no exposto, foi estabelecido fazer-se convites nas reuniões e palestras públicas 

da União Espírita Diogo de Vasconcelos Lisboa às pessoas que tivessem evidências físicas da 

cura espiritual, possuidoras de exames anteriores e posteriores à cirurgia espiritual, com o 

objetivo de identificar a colônia. 

Meihy e Holanda (2007) conceituam colônia como sendo parcela das pessoas de uma 

mesma “comunidade destino”. É por meio da definição da colônia que se estabelece a rede, a 

qual é o conjunto de relações e pontos comuns que ligam os entrevistados. Nesta pesquisa, a 
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rede foi formada por pessoas que freqüentam a União Espírita em busca de tratamento através 

das cirurgias Espirituais e que se propuseram a participar como colaboradores. 

Formadas a colônia e a rede, a etapa seguinte foi estabelecer os contatos individuais, 

durante os quais foram explicados os objetivos da pesquisa, bem como o papel do 

entrevistado e do entrevistador. Os contatos foram feitos pessoalmente pela pesquisadora, 

durante as reuniões publicas na União Espírita, e as entrevistas foram gravadas posteriormente 

nos dias e horas marcadas pelos colaboradores. Após a gravação das entrevistas, elas foram 

imediatamente transcritas, textualizadas e transcriadas, de acordo com as etapas propostas 

pelo método escolhido. 

Como a entrevista é um ponto importante a ser considerado neste trabalho, faz-se 

necessário lembrar que ela seguiu as seguintes etapas: a pré-entrevista, quando foi feito os 

primeiro contato entre pesquisador e colaborador, quando o colaborador foi informado, dos 

objetivos e a finalidade da pesquisa e esclarecida sua forma de participação, situando-o no 

estudo. Essa foi também a etapa de preparação para o posterior encontro, no qual foram 

realizadas as gravações das entrevistas. De acordo com Meihy e Holanda (2007, p.56) “a fim 

de produzir melhores condições para as entrevistas, o local escolhido é fundamental. Deve-se 

sempre que possível, deixar o colaborador decidir sobre onde gostaria de gravar a entrevista”. 

Com base nessa prerrogativa, a pesquisadora facultou aos colaboradores o direito de escolher 

o local e a hora das gravações, e por unanimidade, o local escolhido para a realização das 

entrevistas, estava ligado às suas vidas pessoais: residências e consultório. 

Nesse momento, foi gravada a narrativa do colaborador, tendo a pesquisadora iniciado o 

diálogo os informando das etapas às quais os seus discursos seriam submetidos para serem 

transformados do estágio oral para o escrito. Foi observado o roteiro pré-estabelecido com a 

seguinte pergunta de corte: 

 

“Fale de sua experiência frente ao tratamento espiritual e a cirurgia espiritual” 

A partir dessa pergunta, foram desencadeando-se as histórias vividas por cada 

colaborador, no processo do tratamento espiritual. Durante as entrevistas, foram mantidos os 

compromissos de datas e de horas, adotando-se uma postura ética, respeitando o entrevistado 

nas suas pausas, silêncios e alegrias. O caderno de campo era usado para anotar as impressões 

da pesquisadora referentes ao encontro e ao transcurso do depoimento. Após a entrevista, o 

colaborador recebia os agradecimentos, sendo também informado sobre o retorno para 

conferencia do material depois de preparo para uso.  
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Após a gravação de cada entrevista, registravam-se no caderno de campo as impressões a 

respeito do contato com o colaborador, bem como as dificuldades encontradas durante o 

percurso para a produção do material empírico. 

Para Meihy e Holanda (2007), a etapa subseqüente à realização das entrevistas é chamada 

de pós-entrevista e tem a finalidade de dar continuidade ao processo, servindo também para 

obter esclarecimentos acerca de questões não completamente definidas no encontro anterior.  

A transcrição é a transposição da entrevista do estágio oral para o escrito e para fazê-lo, 

procedeu-se à escuta cuidadosa e repetida dessas e foi possível manter um intervalo curto de 

tempo entre as gravações e as transcrições como forma de torná-las o mais fiel possível, uma 

vez que todo o contexto onde a mesma ocorre é importante no processo.  

Na textualização o texto foi trabalhado em sua totalidade. Nessa fase em que foram 

eliminadas as perguntas, os erros gramaticais e reparadas as palavras sem peso semântico, foi 

quando ocorreu a escolha de uma frase guia chamada “tom vital”.  
“O tom vital” é um recurso usado para requalificar a entrevista segundo a sua 
essência. Porque se parte do principio que cada fala  tem um sentido geral mais 
importante. (...) É o tom vital que diz o que pode e o que não pode ser eliminado do 
texto ( MEIHY; HOLANDA 2007, p. 142).  

 

Na transcriação o texto foi recriado, apenas em parte, pois a “transcriação sugere a 

fatalidade como ato de recriação para comunicar melhor o sentido e a intenção do que foi 

registrado” (MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 136). 

Neste trabalho, à medida que as entrevistas iam sendo trabalhadas, teve-se o cuidado em 

manter os sentidos das sentenças, como também identificar na maneira própria de cada 

colaborador, o sentimento demonstrado durante as entrevistas. E, desta forma, foi facilitada a 

identificação do tom vital de cada uma. Para os mesmos autores o tom vital “corresponde à 

frase que não pode ser eliminada do texto”. 

A fase de conferência e de autorização para uso e publicação, de acordo com Meihy e 

Holanda (2007, p.137) é o momento em que, depois de trabalhado o texto, o entrevistado se 

reconhece na fala ou faz o reconhecimento de si mesmo. 

Os colaboradores também receberam, junto ao material, uma carta de cessão documento 

que legitimou a conferencia do material e a liberação para uso em publicações. Vale salientar 

que mesmo tendo sido autorizado o uso das entrevistas, optou-se em preservar a identidade 

dos entrevistados, adotando-se para as mulheres, nomes de flores e para o homem o nome de 

um dos discípulos de Jesus, João. O médico espiritual autorizou verbalmente o uso de sua 

entrevista por ocasião da gravação. 
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3.4 – Cenário da Pesquisa. 

 

Este estudo foi realizado na União Espírita Diogo de Vasconcelos Lisboa, situada à Rua 

Coronel Vicente Jansen, 310, Conjunto Costa e Silva, CEP 58.081-210, João Pessoa, PB.  

 

 

3.5 – Rotina de Trabalho  

 

Aproximadamente 2.600 pessoas oriundas de municípios da Paraíba e de outros Estados 

foram atendidas na União Espírita em 2008. 

O atendimento tem início nas reuniões das segundas-feiras, que são iniciadas com a 

leitura de um item do Evangelho Segundo o Espiritismo para reflexão dos presentes acerca 

dos ensinamentos de Jesus. Após a reflexão inicia-se a aplicação do passe que é feita 

individualmente. Em seguida, acontece o “Atendimento Fraterno” que consiste em entrevista 

individual feita pelas recepcionistas da Instituição com o objetivo de realizar o preenchimento 

de uma ficha com perguntas para que sejam identificadas possíveis doenças, vícios e outros 

estados de desequilíbrio. 

Os entrevistadores passam por um treinamento especifico onde são preparados para 

identificar, nos entrevistados, problemas de ordem espiritual e ou material para poder orientá-

los e encaminhá-los para os tratamentos oferecidos na instituição. Neste momento são dadas 

instruções no sentido de que a pessoa adote uma conduta de paciência e compreensão durante 

a semana que se segue, como preparação para, no sábado seguinte, ser atendido pelo médico 

espiritual. 

O médico espiritual faz o atendimento individualmente, procedendo ao “diagnostico” e 

encaminhando a pessoa, quando necessário, para a cirurgia que acontece sempre no sábado 

posterior ou, se forem por ele identificados problemas espirituais, encaminhando para os 

tratamentos como: passes, “desobsessão por corrente magnética” ou uso de Fitoterapia. 

Quando há indicação das cirurgias espirituais, as pessoas são orientadas a participarem 

das reuniões das quarta feiras. Nestas, que se iniciam com a prece, são proferidas palestras 

com temas voltados para o entendimento das doenças na visão espírita, visando fornecer 

meios para a mudança de comportamento. O Espírita acredita que as doenças estão 

relacionadas com o estado de desequilíbrio do corpo espiritual que por sua vez, reflete-se no 

corpo físico. Assim, todo trabalho se baseia no reequilíbrio da mente que influencia o 
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ajustamento desses corpos, sendo para isso, necessárias mudanças de conduta e de 

pensamento e também nos hábitos alimentares. 

Os tratamentos oferecidos pela instituição obedecem a um calendário que, dependendo 

do caso, pode levar entre nove a 18 quartas-feiras e, quando são feitas cirurgias, acrescentam-

se aí, três sábados para os “curativos” e mais um para retorno à presença do médico espiritual, 

que após avaliação, poderá liberar a pessoa ou repetir o tratamento. 

São rotinas de atividade do Centro Espírita: Aos domingos, realização de seminários, 

atividades de “Constelação Familiar” e cursos relacionados ao entendimento dos tratamentos 

de saúde destinados aos trabalhadores da Casa e ao público em geral. No último domingo de 

cada mês são distribuídas roupa e  sopa em um outro Centro Espírita da Cidade. Acontece 

ainda aos domingos à tarde, reunião dos jovens em uma atividade conhecida no meio espírita 

como “Mocidade Espírita”. 

 

Foto 01  - Atividade de Passes 

 

As terça feiras a Instituição realiza “Reunião Pública”, com palestras voltadas para 

questões de saúde à luz da Doutrina Espírita e, ao final, aplicação de passes individuais. 
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As quartas feiras, além da Reunião Pública, com palestras também voltadas para as 

questões de saúde, realiza-se o trabalho de “Desobsessão por Corrente Magnética11. É 

desenvolvido ainda, em paralelo ao referido tratamento, a evangelização infantil. 

As quintas feiras são feita distribuição de sopa, às mulheres grávidas distribuição de 

enxovais e roupas e palestras de orientação as futuras mamães, não só do ponto vista da 

biomedicina, como à luz da Doutrina Espírita. Na última quinta-feira de cada mês é oferecido 

um “almoço fraterno”. 

As sextas feiras é oferecido um “Curso Intensivo sobre o Espiritismo”, destinado ao 

público espírita e não espírita, das cidades de Campina Grande e João Pessoa. 

Aos sábados, a Instituição faz a “Campanha do Quilo”, no período da manhã e a partir 

das 13 horas, o atendimento de saúde. Alternando-se  “Consultas Espirituais”  e “Cirurgias 

Espirituais” 

No trabalho de assistência à saúde estão envolvidas mais de 30 pessoas, médiuns ou não, 

preparadas para as atividades de assistência espiritual e de saúde desenvolvidas pela União 

Espírita, que conta com a participação do Médium Sergio Firmino, como intermediário para 

os “Médicos Espirituais”.  

As atividades nos dias de cirurgia iniciam-se com a aplicação do passe, quando as 

pessoas são chamadas, por ordem de chegada ao Centro, para este atendimento, enquanto, no 

auditório, desenvolve-se a Palestra Pública. No momento das cirurgias, as pessoas (doze de 

cada vez, separadas por sexo) são chamadas para a sala reservada para este fim e colocadas 

nos. O Médium já como “Médico”,  se dirige a cada paciente fazendo o atendimento e, 

conforme o caso faz com auxilio da equipe espiritual as intervenções cirúrgicas. 

Todas as pessoas, independente do caso, após as cirurgias, são orientadas a voltar nos três 

sábados conseguintes para se submeterem aos curativos, nos quais não é usado nenhum 

medicamento. Neste procedimento a pessoa é levada ao leito em um ambiente acolhedor e, 

sob orientação de uma assistente, é convidada a fazer relaxamento sob música suave e luz 

                                                            
11 Desobsessão por Corrente Magnética é um tratamento  de  auxilio  ao obsidiado e ao obsessor para 
encontrarem o real caminho da cura. Os pacientes são recebidos em salas  formando grupos de estudos ou no 
salão, participando de palestras. Neste processo os passes são ministrados de forma mais demorada com técnica 
adequada para a área a ser desobsediada.  
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indireta. Durante 15 minutos, os assistentes iniciam o trabalho com uma prece e a todos são 

aplicados passes. Ao final, a pessoa é convidada a abrir os olhos suavemente (alguns chegam 

a dormir profundamente), a levantar e a tomar água fluidificada, ficando dispensado das 

atividades naquele dia.    

 

3.6 - Colaboradores da Pesquisa 

 

De acordo com Montenegro (1992), os colaboradores do estudo devem ser vistos como 

“unidades qualitativas”, em função de sua relação com o tema estudado. A escolha destes 

requer um conhecimento prévio do objeto de estudo, que nesta pesquisa foi adquirido pela 

pesquisadora na convivência com o trabalho desenvolvido na União Espírita, trabalho este, 

que chamou sua atenção a partir de comentários feitos por pessoas que haviam sido atendidas 

no referido local.  

Nas reuniões públicas que aconteciam na União Espírita, passou-se a informar a 

existência do estudo que seria conduzido com a autorização da Instituição. Assim, fazia-se o 

convite às pessoas que estavam em tratamento, que possuíssem exames feitos pela 

biomedicina, antes e após a intervenção cirúrgica espiritual. 

 Diante do exposto, levando-se em consideração o objeto de estudo e os critérios 

estabelecidos na definição da colônia e da rede, foram selecionados  como colaboradores  três 

pessoas  que se apresentaram para participar da pesquisa apresentando os exames anteriores e 

posteriores à cirurgia espiritual e o médium que deu voz ao médico espiritual responsável 

pelas cirurgias. 

Ao aderirem à pesquisa, os colaboradores entregaram os seus exames à pesquisadora, os 

quais após fotocopiados passaram a fazer parte desta dissertação, na qualidade de 

documentos. 

O bom entrevistado é aquele que, por sua percepção, sua própria experiência, pode 
oferecer mais do que o simples relato dos acontecimentos, estendendo-se sobre 
impressões, comportamentos de pessoas ou grupos (ALBERTI, 1989, p. 16). 

  
 

• Os colaboradores escolhidos que obedecem aos critérios estabelecidos apresentam as 

seguintes características: 
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•  Uma mulher, 55 anos, casada, católica, mora com marido e dois filhos, é médica, os 

membros da família são católicos e ela diz fazer suas orações em casa. É portadora de 

cálculos nos rins.  

• Uma mulher, 46 anos, casada, cristã espírita, agente de telecomunicações, mora com 

um filho católico e o companheiro, que se considera ecumênico. É portadora de 

nódulo na tireóide e de dores nas regiões cervical e lombar da coluna vertebral. 

• Um homem com 54 anos, divorciado, cristão espírita, nível de escolaridade médio, 

representante comercial, mora sozinho e apresenta problemas cardíacos; 

• Um Médium que em transe mediúnico, deu voz ao médico espiritual responsável pelas 

cirurgias espirituais.  

3.7 – Análise do material empírico produzido 

Depois do tratamento das informações, o material produzido foi analisado, segundo o 

conceito da História Oral temática, na perspectiva do tratamento espiritual e das cirurgias 

espirituais. Dessa análise, surgiram três eixos temáticos:  

a) Os resultados obtidos com o tratamento em relação ao problema físico para o qual 

buscou ajuda; 

b) As conseqüências na saúde global de cada colaborador que se submeteu às cirurgias 

espirituais; 

c) A experiência pessoal de cada colaborador frente ao processo vivenciado durante e 

após o tratamento espiritual. 
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CAPITULO IV – AS CIRURGIAS ESPIRITUAIS  
 

 

 

 



COURAS, R. N. A.                                                 UFPB‐PPGCR                                                    2009            69 
 

 

4.1 Caso Clínico Margarida 

 

 

 

 

 

Margarida 
 

Sexo feminino, 55 anos, casada, católica, mora com marido e dois filhos, 

médica, portadora de cálculo renal. Todos os membros da família são católicos e 

ela diz fazer suas orações em casa.  

 

O tom vital da entrevista de Margarida é: “me reeducar” 
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Essa médica, quando necessário, faz seus tratamentos utilizando medicação homeopática, 

fitoterapia, florais de Saint Germain e acupuntura. Não existe conflito na família com relação 

à escolha do tratamento espiritual, mas, incredulidade em sua eficácia. 

Procurou o tratamento espiritual por queixas de dores lombares para eliminação de 

cálculos, compondo um quadro clínico que teve início em 2006. Esta colaboradora forneceu 

vários exames complementares: ultra sonografias do abdômen total e do aparelho urinário, 

RX simples de abdômen, tomografia computadorizada do abdômen total, exames sumários e 

culturas de urina, hemogramas, coagulogramas e dosagens bioquímicas do sangue. Estes 

exames complementares estão apresentados como anexos desta dissertação uma vez que, 

como à colaboradora é médica, o seu relato clínico tem importância preponderante. 

Margarida foi levada ao Centro Espírita por uma amiga. Fez o atendimento fraterno no 

dia 10/11/2008 foi encaminhada para cirurgia espiritual nos rins no sábado seguinte, ou seja, 

dia 15/11/2009. Foram recomendados três curativos, para os sábados consecutivos, com o 

primeiro tendo sido feito à distância, por motivo de viagem da colaboradora. 

4.1.1 As entrevistas do médico espiritual e da colaboradora 

 

Com relação à descrição da cirurgia de Margarida, o médico espiritual fala dos bons 
resultados obtidos. Explica que: “a formação dos cálculos se dá pelo ácido úrico que se 
transforma em cristais. A cristalização ocorre em função dos pensamentos “infelizes” 
contribuírem para a desorganização mental. O homem não percebe que a acidez adentra ao 
corpo físico não só pela alimentação, mas, também pelos pensamentos, pelo sentimento de 
medo considerado a polaridade negativa”, e continua: 

 

“O amor é polaridade positiva, então quando não estamos no amor, estamos no 
medo. Pessoa que esta gritando, ela está com medo, então não pense que é valente, 
por isso, nem sempre quem fala muito é valente. Pode ser um grande medroso. 
Então nesse caso na formação de calculo, o pensamento do medo vai gerar um 
excesso de produção de uréia. Na corrente sanguínea trará conseqüência nos rins 
(...), traz para o baço, para todos os órgãos que têm a função de filtro das energias 
espirituais negativas”. 

 

Da entrevista com o médico espiritual podemos identificar como tom vital: “os 

pensamentos de medo são geradores de doença” 
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A entrevista realizada com Margarida ocorreu no dia 23 de julho de 2009 em seu próprio 

consultório no intervalo entre duas consultas. Seu consultório é ambiente tranqüilo, com 

decoração própria para um local onde são recebidas crianças. Quando indagada a respeito de 

sua opção em procurar um tratamento espiritual, ela relata: 

“Fui levada a procurar o tratamento espiritual por uma amiga do Centro, em função 
dos cálculos renais, então falei para ela: não sendo cirurgia de cortar eu vou fazer. 
Sou muito alérgica, já fiz duas cirurgias para tirar dois cálculos”. 

Margarida como médica homeopata, faz uso de medicação fitoterápica: chás de alpiste e 

de sementes de melancia dentre outros. Quando se refere ao tratamento espiritual Margarida 

fala 

A cirurgia era para eliminar os cálculos, eliminei e nem senti, quando fiz a 
ultrasonografia  já não tinha mais o cálculo. Eu consegui eliminar e não notei nada. 
Ainda hoje, todas as vezes que urino, eu olho se ainda elimino”. 

   

Alguns dias após a cirurgia, Margarida sentiu dores lombares tão fortes que procurou 

hospital. O exame por US revelou imagem sugestiva de cálculo renal no rim esquerdo. No dia 

seguinte, para retirar o cálculo, foi submetida a uma cirurgia endoscópica e, no rim abordado 

não foi encontrado nenhum cálculo, mas havia um coágulo, que foi  retirado por endoscopia e, 

por se tratar de um achado não usual, foi indicado um estudo da paciente, por coagulograma, 

que ocorreu sob  orientação de  médico Hematologista. 

“Como médica, eu e uma amiga também médica, analisando o acontecido, achamos 
que foi um calculo que ao sair provocou o coágulo. Eu fui para uma cirurgia 
correndo, com muita dor, dor que eu não agüentava, procurei um médico que fizesse 
a cirurgia por via baixa, porque eu não queria ser cortada. Quando ele começou o 
procedimento, qual minha surpresa, ele disse: -Margarida, aqui não tem nada, aqui 
tem um coagulo e ele foi retirado. Então, fiz o exame de coagulograma que deu 
resultado normal e  análise do coagulo mostrou que tinha aspecto de antigo, que não 
correspondia a de um sangramento  que tivesse ocorrido  no dia anterior”. 

Solicitei a Margarida que fizesse uma análise de seu estado geral após a cirurgia 

espiritual, e  se percebeu alteração em seu organismo: 

“Senti uma leveza no meu organismo e comecei a dormir melhor, eu tinha insônia 
por causa da menopausa. O meu estado geral melhorou  passei a dormir melhor; o 
corrimento melhorou; passei a ter mais paciência, pois estava muito irritada e, fiquei 
mais tranquila. Sou uma pessoa tranqüila, mas, passei a ser mais. Melhorei do 
cansaço, estava tão cansada que não conseguia dormir. Depois da cirurgia constatei 
que melhorou muito. Até agora permaneço ótima. Estou lidando melhor com o 
estresse e metabolizando melhor. Estou tentando entender alguma coisa do que 
acontece, sempre procuro entender. Quando  acontece algo ruim eu procuro ver o 
lado bom”.  



COURAS, R. N. A.                                                 UFPB‐PPGCR                                                    2009            72 
 

 

Pode-se perceber pela forma da médica Margarida falar que, do ponto de vista da saúde,  

ela obteve um reequilíbrio considerável. Do ponto de vista espiritual, procurei aprofundar um 

pouco mais, solicitando a sua avaliação sobre este aspecto, se ela percebeu alguma diferença 

em seu padrão de vida interior: 

“É um tratamento que eu sempre indico e, as pessoas no momento da indicação, 
indagam - você acredita nisso? Eu acredito mesmo. Às vezes você só acredita, 
naquilo que vivencia. O meu entendimento com relação à parte espiritual ficou bem 
melhor, por conta do que eu assisti e do que eu ouvi no Centro Espírita. Gosto muito 
das coisas que eles falam, falam em Deus, falam de tratamento através da 
alimentação, falam de como você deve se posicionar na vida, a reeducação 
alimentar, o que eles falam lá eu acho maravilhoso, amo ouvir aquelas coisas e me 
alertou para uma coisa que eu não fazia mais: me reeducar. Essas coisas que a gente 
vê e ouve lá, deveriam ser mais propagadas, pra melhorar outras pessoas que 
precisam. Bem que eu acho que o melhor é o entendimento da parte espiritual, mas é 
uma atitude na qual mais pessoas precisam acreditar”. 

Pela historia clínica e os exames complementares observa-se que o caso em foco é de 

uma condição crônica de formação de cálculos renais. À época da cirurgia o medico informou 

que deixaria um sinal de sua intervenção nos rins da colaboradora. Margarida não sabia disso, 

foi informada só após o achado do coágulo em seu rim. A ocorrência de sangramentos 

decorrentes da passagem de cálculos nos ureteres e uretra são frequentes e documentados pela 

presença de hemácias nos exames de urina dessas pessoas. A ocorrência de coágulo, 

entretanto, é aberrante e levou o urologista a solicitar a pesquisa de um possível problema no 

seu sistema de coagulação, o que foi descartado pela normalidade de seu coagulograma. Ela 

própria decodificou o sangramento com formação de coágulo, como o sinal deixado pela 

espiritualidade, da eliminação de um grande cálculo do seu rim esquerdo 

4.1.2 Discussão do Caso 

De acordo com Leloup (1998), os rins são órgãos de escuta da “palavra” que vem do 

transpessoal: 

Algumas dificuldades por que passam os nossos rins, das quais nos falam 
frequentemente os Salmos, são indicações de que estamos em uma direção errada, 
de que nos fatigamos inutilmente. Que o objetivo de nossa vida não é esta excitação, 
este estresse. Que arriscamos a passar nossa vida ao lado de nossa vida verdadeira. E 
que perdemos, desperdiçamos nossa energia (LELOUP, 1998, p.106). 

A situação encontrada no corpo biológico de Margarida é resultante da interação de 

pensamentos de medo alimentados continuamente em diversas situações, promovendo 

estímulos desestruturantes no seu corpo espiritual que, no caso especifico, reflete no soma 

com a produção excessiva de uréia, trazendo efeitos sobre vários órgãos e em especial, nos 

seus rins, que têm a tarefa de eliminá-la. Nota-se que o excessivo sentimento de medo 
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promove uma sobrecarga nos seus rins, causando contrações e relaxamentos desordenados, 

além das reações bioquímicas de cristalização de sais. 

A Bíblia diz que Deus sonda os rins. Algumas vezes podemos sentir que há uma 
solicitação de nosso corpo a mudar de direção. A mudar nossa maneira de viver. 
Reencontramos aí uma visão bem antiga de que as doenças são como mensagens 
que enviamos a nos mesmos, para que possamos nos curar. A doença é um esforço 
do corpo para se curar (LELOUP, 1998, p. 106). 

O medico espiritual fez o diagnóstico e programou a intervenção cirúrgica no seu corpo 

espiritual a fim de favorecer a eliminação dos cristais como primeira meta. Orientou a 

colaboradora a seguir as recomendações da Casa Espírita com o propósito de atingir um 

segundo estágio do tratamento, ou seja, realizar sua reeducação mental a fim de ter nova 

postura no seu padrão de pensamento. Neste estágio o trabalho estaria a ser realizado por três 

vias: 

1. Orientações através de palestras trazendo um padrão de conhecimento espiritual 

superior da natureza humana, conhecimento este relativo à sua construção mental e 

aos efeitos  desta sobre a sua estrutura psicosomática; 

2. Desenvolvimento, pela vontade, de um projeto interior de transformação através da 

reeducação da relação entre seus propósitos e suas realizações, com a finalidade de 

eliminar as duvidas e o medo quando da tomada de decisões.  

3. Intervenções da equipe espiritual a fim de fazer a manutenção da harmonia no seu 

organismo, contando com o seu consentimento através das atitudes. 

O realce mais uma vez é dado para a unidade trinitária: mente, corpo espiritual e corpo 

biológico. Um agindo sobre o outro em reciprocidade permanente. É a construção da cultura 

de que o ser humano é membro indissociável da natureza, dos aspectos mais sutis aos mais 

grosseiros e, que, a inteligência através de sua vontade é a matriz da harmonia em toda sua 

intensidade. 

 Há uma hierarquia de sistemas energéticos sutis que coordena tanto as funções 
eletrofisiológicas e hormonais como a estrutura celular do corpo físico. Esses 
singulares sistemas de energia são intensamente afetados tanto pelas nossas emoções 
e nível de equilíbrio espiritual como pelos fatores ambientais e nutricionais 
(GERBER, 2007, p. 36). 

 

A colaboradora evidenciou o seu programa de reeducação, dizendo-se satisfeita com a 

nova forma de vida, sentindo nitidamente os efeitos no seu organismo e no seu estado 
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emocional, além de que constata e recomenda a eficácia do programa de orientação espiritual 

realizado pelo Centro Espírita.  

Os Espíritos, após conhecimento profundo de uma determinada área, passam a 
contribuir no mundo espiritual e no mundo material com os outros espíritos que 
ainda estão em graus anteriores de conhecimento. Participam ativamente do 
processo de desenvolvimento intelectual e moral da terra. Quando possível, através 
de médiuns trazem a sua contribuição direta ou através do processo intuitivo e 
inspirativo. Dentro deste contexto têm-se grupos de espíritos com conhecimentos e 
habilidades profundos na inter-relação mediúnica com o propósito de promover a 
saúde (KARDEC, 2002).   

O seu novo modo de enxergar a vida passou para o estágio de serenidade em maior 

escala, desejando que outras pessoas pudessem conhecer os mecanismos educativos os quais 

foi estimulada a vivenciar, para que tivessem a mesma oportunidade de êxito na sua 

organização pessoal. Considera o trabalho desenvolvido pela equipe espiritual de grande 

efeito e seriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURAS, R. N. A.                                                 UFPB‐PPGCR                                                    2009            75 
 

 

4.2 Caso Clínico Violeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violeta, sexo feminino, 46 anos, casada, cristã espírita, agente de 

telecomunicações, mora com um filho católico e o companheiro que se 

considera ecumênico. A filha com quem tem pouco contato, pois mora com os 

avôs, não acredita no tratamento espiritual. 

O tom vital de violeta é “transformação” 

 

  

 

            Violeta 
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A colaboradora que tem história de tireoidectomia para retirada de câncer, queixava-se de 

ter um nódulo na tiróide e de dores nas regiões  cervical e lombar da coluna vertebral, fadiga, 

insônia, indisposição geral e dificuldade para se locomover, sintomas esses que vinham 

evoluindo há bastante tempo. Faz uso de medicamentos anti-hipertensivos e reposição de 

hormônios tireoidianos.   Em 30/03/2008 foi submetida à tireoidectomia total após 

diagnóstico de câncer de tiróide. No dia 20/05/2008 após uso de Iodo 131 submeteu-se a 

cintilografia de corpo inteiro que teve a seguinte descrição técnica:  

O exame foi realizado 72 e 120 horas após administração oral de dose ablativa de 
Iodo-131 (150mci). Resultados: 

As imagens cintilográficas mostram áreas focais de hipercaptação do radiofármaco 
na região cervical anterior (restos tiroidianos? linfonodos?). 

Os demais segmentos analisados mostram distribuição normal do traçador 
(glândulas salivares, trato gastrointestinal e urinário e metabolização hepática).     

TSH = > 75,0 mcUI/ml    

Conclusão:                                                                                                                                   
Captação satisfatória da dose terapêutica de Iodo131 na região cervical anterior 
(documento em filme).  

Por causa de suas queixas que continuavam após a cirurgia, Violeta foi orientada por um 

médico amigo a procurar um tratamento espiritual. Em 20/12/08 teve inicio o tratamento no 

Centro Espírita Diogo de Vasconcelos Lisboa com o atendimento fraterno, que consta de 

entrevista que identifica o propósito real de mudança e desejo de cura e onde é traçado o perfil 

da pessoa que procura o tratamento. Em 03/01/09 ocorreu a primeira cirurgia espiritual na 

tiróide, seguida de três curativos em intervalos de sete dias, quando foi feita uma primeira 

avaliação pós-cirurgica e recomendados mais três curativos, feitos nos mesmos espaços de 

tempo. Após a segunda fase dos curativos a colaboradora não se queixava mais de 

indisposição, cansaço e fadiga.  

 

4.2.1 Procedimentos após a cirurgia espiritual: 

Dieta alimentar e uso de fitoterápicos: tintura de “breuzinho”12,  20 gotas duas vezes 

ao  dia, durante oito dias. Tomar também os “13 vegetais”13. Foi indicado ainda tratamento 

com corrente magnética14 e realinhamento de chakras.15   

                                                            
12  Árvore cujo nome científico é "Protium heptaphyllum", da família das Burseraceae. A resina é aromática, rica 
em componentes como os triterpenos, que possuem propriedades analgésicas, antinflamatórias e gastroprotetoras 
(LORENZI; MATOS, 2002), comprovadas cientificamente, por estudos e  pesquisas realizadas pelo 
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Sintomas pós cirurgia: dores, ardência e a sensação de estar com pontos feitos com linha, na 

face anterior do pescoço. Sonolência e tontura. 

 No dia 18/05/2009 após uso de Iodo131 submeteu-se a novo exame de cintilografia de corpo 

inteiro.  

Descrição técnica: foram obtidas imagens de corpo inteiro em projeções anteriores e 
posteriores e em dupla intensidade, 24 horas após a administração de 3mCi de iodeto 
de sódio (I-131) por via oral. 

Exame realizado com TSH sérico de 75 uUI/ml em 13/05/2009 

Resultados: 

Imagens mostram biodistribuição fisiológica do radiofarmaco e ausência de 
concentrações focais de iodetos em leito tireoidiano, linfonodos loco-regionais, 
campos pulmonares ou à distância. 

Conclusão: 

Pesquisa de campo inteiro negativa para restos tireoidianos pós-tireoidectomia total 
e ou implantes tireoidianos secundários. 

 

4.2.2 As entrevistas com o Médico Espiritual e Colaboradora. 

 Quando os dados de Violeta foram apresentando ao médico espiritual, ele fez uma 

pausa para lembrar-se do caso, respirou profundo e iniciou dizendo: 

“Essa nossa irmã fez um trabalho, mas é muito desobediente, come de tudo, é 
indisciplinada e falta trabalhar uma questão de ordem familiar, especialmente o 
relacionamento com a mãe dela, então, são fatores, que dificultam muito, porque 
quem dificulta o tratamento da paciente é ela mesma. Essa é a maior dificuldade”  

 Quanto aos procedimentos adotados pela equipe espiritual no caso em tela, foi assim 

descrito: 

“Nós fizemos manipulação fluídico-magnética, utilizando os recursos espirituais da 
natureza e dos médiuns da equipe de apoio. Fizemos a intervenção fluídico-
magnética para realizar a harmonia celular do corpo espiritual da doente, a fim de 
que após algum tempo viesse a se manifestar no corpo físico, com os efeitos 
associados ao estado mental e emocional, sendo relativo de paciente para paciente”. 

                                                                                                                                                                                          
Departamento de Fisiologia e Farmacologia, da Universidade Federal do Ceará. No entanto, a indicação do 
médico espiritual deve-se ao fato da resina agir como catalizador e potencializador da ação de outros 
fitoterápicos  
13 Mistura de plantas entregues pela União Espírita às pessoas em tratamento, cuja composição não é revelada. 
14 O princípio de transferência de energia eletromagnética de uma pessoa ou de um grupo de pessoas com o 
objetivo de restaurar o equilíbrio mental, do corpo espiritual e do corpo biológico chama-se de Corrente 
Magnética (nota da autora). 
15 Na literatura tântrica da Índia e Tibete os chakras são centros ou órgãos superfisicos através dos quais as 
energias dos diferentes campos são sincronizadas e distribuídas ao corpo físico (Karagulla; Kuns, 1989). 
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Quando indagado sobre o fato de Violeta relatar dores como de pontos cirúrgicos, no 

corpo físico, uma vez que a cirurgia aconteceu no corpo espiritual, o Médico Espiritual 

esclarece: 

“O fenômeno de ter sensações referentes à intervenção cirúrgica no corpo espiritual 
é relativo de pessoa para pessoa. Vai depender do grau de sensibilidade de cada um. 
Tem pessoa que é operada e não sente o momento da intervenção, daí surgem os 
efeito inconvenientes s, por não atender as orientações do pós-operatório. Então, 
algumas pessoas podem não sentir absolutamente nada, e só terão a certeza de que 
houve cirurgia espiritual quando fizerem os novos exames, é quando perceberão que 
houve uma involução no processo de doença, ou, melhor, uma evolução para a 
saúde. É o que podemos adiantar”. 

 

O tom vital  da entrevista do médico espiritual é : “O processo é individual”. 

Em conformidade com o tom vital da entrevista do médico espiritual, vale lembrar o 

quanto os processos são individuais, sob a óptica do Espiritismo, pois conforme  declara Lima 

(2000), ao justificar os procedimentos em algumas cirurgias espirituais, os médicos 

rematerializam os tumores retirados dos doentes: 

Costumam mostrar tumores e outras partes doentes retiradas, ao invés de 
desmaterializá-las por completo, apenas para que a pessoa operada veja com os 
próprios olhos. Ao perceber que algo realmente foi tirado do seu corpo, ela “aviva a 
sua fé, o que ajuda a sua cura (LIMA, 2000, p. 109).  

   

A entrevista com Violeta aconteceu no dia 09/07/2009 em Campina Grande após 

agendamento prévio. A sua residência está situada em um bairro agradável e tranqüilo, 

distante do centro da cidade. A entrevista aconteceu na cozinha, por ser um local mais 

reservado das outras pessoas que estavam na residência. 

 Após as perguntas iniciais do questionário, relacionadas à dieta alimentar e ao uso dos 

medicamentos recomendados pelo Médico Espiritual, foi pedido à Violeta que falasse de sua 

experiência com o tratamento espiritual. Ela começou relatando a sua chegada a União 

Espírita, uma vez que desde esse momento, ainda na Triagem, até a consulta com o Médico 

Espiritual, tudo foi envolvido em muita emoção. 

“Ao chegar o momento do contato com o médico espiritual, antes mesmo de falar 
fui escutando do mesmo que necessitava de intervenção cirúrgica espiritual na 
tireóide, pois, a situação estava muito feia. Na verdade eu estava ali me consultando 
por estar com câncer na tireóide, realmente, não é bonito, e estava a cada dia, que 
passava, piorando”. 

Durante o relato de Violeta, a emoção era tão forte, que dava a impressão que estava 

revivendo todo o processo da doença e o início do diagnóstico. Continuou relatando:  
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 “Eu vivia depressiva, sentia dores no corpo todo, não abria mais uma garrafa de 
café, não tinha força na mão, nas pernas, eu não andava mais nem dentro de casa, 
porque ficava cansada, muito inchada, estava sem esperança, quanto mais procurava 
médico mais fazia exames, aquele envelope cheio que lhe entreguei não é nada, 
comparado com a quantidade de exames que joguei fora”. 

Quando foi feito o convite às pessoas que estavam em tratamento na União Espírita, 

Violeta disse que traria um “monte” de exames que havia feito, inclusive para demonstrar o 

quanto já tinha sofrido ao longo dos anos. E, naquele momento da entrevista, podia-se sentir, 

observando sua respiração e sua fala pausada, e até mesmo a dificuldade para falar, quanto 

sofrimento a doença causara a Violeta, que continua descrevendo: 

“Após a cirurgia material eu me sentia cada vez pior. No ano passado (2008), ao 
sentir inchaços fui à médica e, esta dizia que era obesidade e me submetia a exames 
clínicos que davam resultados dentro da normalidade. Porém, continuava inchando. 
Comecei a perder as forças nas mãos e quando andava os pés doíam, parecia que 
tinha espinhos no corpo todo. A partir daí foi descoberto que a taxa de hormônios da 
tireóide estava alta, a medicação foi alterada, mas eu continuava do mesmo jeito. 
Voltei à médica e ela pediu uma ultra-sonografia, foi quando deu o nódulo 
pequenininho, mas ela disse:- isso aqui é pequeno não vai influir muito, vamos 
começar a tomar uns remédios. Adicione a tudo isso o problema da coluna e quando 
juntava as dores dos dois problemas, eu desmoronava”. 

Após contar sua sofrida história, Violeta inicia o relato do tratamento em foco a partir 

de sua primeira consulta com o médico espiritual: 

“Quando me consultei com o Irmão ele disse que eu tinha que fazer a cirurgia na 
tireóide, no plano espiritual, que a coisa feia tinha que ser retirada, aí ele passou 
aquele regimezinho, que agente faz antes da cirurgia: tirou a proteína animal, as 
frutas vermelhas, tubérculos, que eu me acostumei a não comer, e não consigo 
comer mais. Passou para eu tomar breuzinho, tintura de sete vegetais que acalma16, e 
tintura contendo 13 vegetais até a data da cirurgia, que aconteceu já no sábado 
seguinte. Cheguei lá cheia de desespero, eu realmente estava desesperada”. 

Ao descrever as mudanças em seu organismo, Violeta envolvida por um ar de felicidade e 

gratidão, continua relatando: 

“Fiz a cirurgia no sábado, vim para casa e, à noite senti dores no pescoço, no local 
da tireóide, onde foi feita a cirurgia, um incômodo, ardendo, queimando, como se 
realmente tivesse sido cortado, e ficou como se fossem uns caroçinhos, como 
pontos. Isso queimava, doía, e eu não entendia, não cortou, por que eu sentia tudo 
aquilo? Eu falei pro meu marido, que parecia que eu tinha mesmo feito a cirurgia. Lá 
na União Espírita enquanto o médico espiritual fazia a cirurgia, eu fiquei tonta, 
sonolenta, estava vendo tudo que acontecia e conversando, o Irmão tocando na 
tireóide, mas não estava sentindo dor. Estava sentindo o toque, mas não a dor. Na 
noite do sábado da cirurgia, mesmo sentindo dores, dormi a noite toda e não senti o 
cansaço que vinha me acabando. 

Antes da cirurgia espiritual minha pressão estava oscilando entre 14x11, 15x10, ou 
15X12, e estava tomando medicação para regularizar a pressão arterial. Depois da 
intervenção espiritual não mais foi necessário. Agora é ao contrário, ela está baixa. 

                                                            
16 Mistura de plantas entregues pela União Espírita às pessoas em tratamento, cuja composição não é revelada. 
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Tinha dores de cabeça constantemente, ia para o hospital tomar analgésico e fui 
internada umas três ou quatro vezes e o médico dizia: eu não sei o que faço, pois os 
exames não dão nada, não sei qual a causa de você estar assim. No domingo após a 
cirurgia espiritual dormi bem, não senti necessidade de voltar para cama pela manhã. 
Não estava cansada. A pressão arterial não estava alta, não tive dor de cabeça, estava 
bem.  Estava ótima e maravilhosa”.  

Ao continuar seu relato com um sorriso aberto, os olhos de Violeta no rosto moreno, 

brilham como os de uma criança ao receber um presente muito desejado.  

“No primeiro curativo que foi feito no sábado seguinte, já estava abrindo a garrafa 
de café; a garrafa d´água; não podia ver alguém abrindo uma garrafa que eu já pedia 
para o fazer, queria me exercitar de qualquer maneira. Já cortava a carne, que antes 
não o fazia; eu queria ir pra cozinha fazer alguma coisa, pois antes fazia quase nada. 
Eu não cortava uma cebola, um chuchu, uma batatinha. E, à medida que ia fazendo 
os curativos comecei a desinchar, a urinar bastante, pois antes estava urinando muito 
pouco, estava com retenção de liquido, é tanto que fiz exame para saber se estava 
com problemas de rins, exame de coração,  aliás, todo tipo de exame pra saber por 
que estava inchada. Depois da cirurgia na União Espírita e a cada curativo que eu 
fazia, me sentia melhor, sabe aquela vitalidade, começou a voltar, comecei a andar, a 
colocar um saltinho, antes eu só conseguia andar de sandália japonesa. Comecei a 
andar de salto, essas coisas assim. E cada vez mais estou melhorando. No segundo 
curativo me senti mal em casa, assim como uma  mudança no organismo. Hora tinha 
calor, hora tinha frio, suava como quem está fazendo ginástica, como se meu 
organismo estivesse se organizando, eu fiquei pensando, meu Deus! Eu estava tão 
bem, e agora estou piorando. No curativo seguinte, pedi para falar com o Irmão e ele 
disse que não me preocupasse que era meu organismo se organizando novamente, 
pois estava muito desorganizada. E realmente, daí em diante senti que estava 
melhorando. Depois fiz o restante do tratamento à distância. Terminei o tratamento 
agora. Graças a Deus melhorei bastante”. 

Ao fazer uma avaliação do seu estado no momento da entrevista Violeta relata: 

 “Hoje, estou praticamente normal. Tive que mudar um bocado! Era muito 
estressada. Hoje não lembro mais a vida que tive, quando às vezes quero me 
desesperar, digo logo: -Ajuda-me Senhor, entrego-me em Tuas mãos. Antigamente 
se alguém olhasse para mim já agredia perguntando: “- o que é? O que você está 
vendo?”Respondia com a maior ignorância. Não tenho mais esse comportamento, 
aprendi a dar valor às pequenas coisas que pensamos serem insignificantes, passei a 
escutar mais”. 

Questionada sobre o que entendia por pequenas coisas, Violeta explica: 

“Na rotina do dia a dia a gente tem de fazer pequenas coisas nas atividades da casa, 
que muitas vezes estressa pela necessidade de repetição. Acumulamos insatisfações 
com os acontecimentos por darmos um valor muito maior que o realmente merecido. 
No contato com as outras pessoas passamos, assim, a ser intolerantes e, o menor 
gesto ou a menor fala dos outros nos afeta, reagindo agressivamente como se a ação 
do outro fosse a pior coisa do mundo. Uma pessoa explosiva precisando de uma 
pequena cabeça de fósforo para explodir”. 

Foi solicitado que voltasse a falar mais das alterações em seu organismo, de sua saúde, e 

por que sentiu necessidade de mudança interior. 
“Procurei seguir as orientações espirituais obtidas na União Espírita. Todas as 
palestras que assisti ensinaram que mudando meu comportamento iria mudar, 
também, minha saúde. Cada vez que assistia aos palestrantes falarem, parecia que 



COURAS, R. N. A.                                                 UFPB‐PPGCR                                                    2009            81 
 

 

estavam falando a mim. É quando você escuta algo e sente que é direcionado para 
você. Quando estou na União Espírita gosto de prestar atenção, pois tem um assunto 
novo a cada dia que agente vai, que cai exatamente no que está acontecendo com 
você e lhe ajuda a tirar dúvidas. Gosto muito de ir a União Espírita, uma vez que me 
ajuda a dar novo rumo a minha vida. Quero continuar nesta caminhada. Vou 
continuar”. 

 

4.2.3 Discussão do Caso 

A queixa da paciente de nódulo na tireóide possivelmente fazia referência à presença de 

linfonodo ou de resto de tecidos tireoidianos remanescente da tireoidectomia a que havia se 

submetido para retirada de câncer. Este tecido captante de radiofármaco certamente foi extinto 

pela dose ablativa de Iodo 131 que tomou à época do 1° exame. O notável neste caso é o 

desaparecimento das queixas clínicas que acompanhavam a paciente há bastante tempo, e que 

só ocorreram, após o tratamento espiritual. 

 Para Leloup (1998), um diagnóstico pode aprisionar um doente aos seus sintomas e ao 

referir-se aos Terapeutas de Alexandria diz que há diagnósticos que são como maldição e a há 

outros que são uma benção, uma maneira de bem dizer ao outro o que lhe faz mal, lembrando-

lhe que o seu médico interno deve ajudá-lo a sair do sofrimento e não a se identificar com ele. 

O tratamento de Violeta começa a tomar sentido a partir do diagnóstico efetuado pelo 

médico espiritual quando circunstancia que a realidade da sintomatologia apresentada e 

instalada no corpo físico, partia de sua desorganização mental e emocional, somada por anos 

seguidos, tendo como foco principal a desagregação de sua tireóide. 

Considerando as suas necessidades de alimentar as atividades de seu dia a dia 

conforme a sua construção mental, quebrava paulatinamente a harmonia imprescindível aos 

elementos constitutivos do ser: a mente, o corpo espiritual e o corpo somático, resultando em 

uma organização excitada, desconforme com as necessidades do órgão biológico e, como tal, 

exigia excessivamente de sua tireóide, e esta não tinha condições naturais de lhe atender.  

A partir deste quadro o médico espiritual programou o tratamento de Violeta visando 

atingir: 

1. A reorganização de sua estrutura mental e emocional, a partir da premissa de que o 

elemento determinante “vontade consciente” se fizesse presente como elemento 

conhecedor da atual situação e que estivesse a estudar os padrões que a natureza 

oferta de equilíbrio mental através da lei de amor; 
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2. Realizar a intervenção no seu corpo espiritual, especificamente na tireóide biológica, 

acelerando a sua melhora, para obter efeito imediato; 

3. Promover intervenções sucessivas em seu corpo físico utilizando-se das intervenções 

espirituais no corpo biológico e convidando Violeta a, também, intervir no seu corpo 

biológico através de regramento alimentar e de respeito aos seus limites. 

Kardec destaca o ensino e moral, como código divino, a ser aplicado no dia a dia como:  

Uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida 
pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais 
rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade 
vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura 
(KARDEC, 2006. p. 23).  

Violeta continuou a participar das reuniões públicas da União Espírita, por orientação 

prescrita, a fim de adquirir conhecimentos que lhe fornecessem referencial educativo cultural, 

de vivência espiritual e de provimento de elementos para tomada de decisões quando diante 

das situações conflitantes do seu dia a dia. Sentiu-se estimulada e passou a traçar uma linha de 

renovação em suas relações e em seus hábitos alimentares.    

Violeta tem, nesta pesquisa, relatado os cuidados espirituais e biológicos recebidos, 

sendo considerada como uma unidade, diante do tratamento dos seus componentes: corpo 

mental, corpo espiritual e corpo somático.  
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4.3 Caso Clínico João 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação: João, sexo masculino, 54 anos, divorciado, cristão espírita, nível 

de escolaridade médio, representante comercial, mora sozinho. Não existe 

conflito na família em relação ao tratamento espiritual. 

  Tom vital: “transformação”  

 

 

 

 

 

 

                             JOÃO 
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Histórico da doença pela Biomedicina – antes da cirurgia espiritual. 

Em 28/05/2008 procurou hospital com dores no peito e no braço direito e com ânsia de 

vômitos, sendo solicitados exames específicos para avaliação cardiológica. O estudo 

hemodinâmico através de Cinecoronariografia e Ventriculografia Esquerda em 02/06/2008 

detectou:  

Artéria Descendente Anterior com estenoses focal de 50% na origem e 
irregularidades em terço médio; Artéria Circunflexa ocluída em terço proximal; 
Artéria Coronária Direita: como a artéria dominante, bem desenvolvida, com bom 
fluxo, com estenoses de 90% em terço médio; ramo Descendente Posterior 
moderadamente desenvolvido, com estenoses de 90% em terço médio; ramo 
Ventricular Posterior moderadamente desenvolvido, sem estenoses. Concluindo 
haver:  

Aumento do Pd2 (pressão diastólica final) do Ventrículo Esquerdo (VE); 

Artérias coronárias com estenoses triarteriais; 

Circulação colateral intracoronariana na artéria circunflexa e da coronária esquerda 
para ramo descendente posterior; 
VE com hipocinesia difusa moderada.  

O seu estudo Ecocardiográfico e Doppler colorido/estudo hemodinâmico, em 18/06/2008, 

revelaram:  

Hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo com disfunção sistólica e diastólica, 
ambas moderadas, espessamento sistólico deprimido infero-postero-lateral, 
sugerindo comprometimento isquêmico. Insuficiência mitral discreta. Discreto 
aumento do átrio esquerdo. Observa-se também alteração da contratilidade: 
Freqüência Cardíaca: 49 batimentos por minuto (BPMIN). Ritmo cardíaco 
bradicárdico, com presença de estrassítoles. 

João foi indicado para uma cirurgia para implantação de pontes de safenas em seu 

coração e ficou aguardando vaga, para o procedimento a ser custeado pelo Sistema Único de 

Saúde. Durante o período de espera, foi levado por uma amiga ao Centro Espírita Diogo de 

Vasconcelos Lisboa para uma consulta espiritual. Em 14/06/2008 no referido Centro Espírita 

foi encaminhado ao Atendimento Fraterno/Triagem para o preenchimento da Ficha de 

Atendimento. Como se tratava de uma urgência foi atendido pelo médico espiritual no mesmo 

dia, queixando-se de muitas dores no peito e no braço direito, ânsia de vomito e sensação que 

tinha o “coração inchado”. Usava medicamentos analgésicos e anti-hipertensivos. O médico 

espiritual diagnosticou a necessidade de uma cirurgia espiritual que foi feita no mesmo dia. 

Foram indicados os seguintes tratamentos pós – cirurgia 

Dieta Alimentar: Não consumir qualquer proteína animal nem gordura. Suspender o uso de 

café, chá preto, frituras, refrigerantes, massas e alimentos refinados, corantes, açúcar e sal 

refinados e chocolate. 
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Tomar água fluidificada de oito em oito horas durante um ano; 

Receber Passes Magnéticos durante todo tratamento. 

Tomar a Tintura de “sete vegetais”17 30 gotas três vezes ao dia durante três meses. 

Fazer compressa de argila com extrato de tomate e mel, na região precordial, todos os dias 

deixando a compressa atuar por quatro horas durante três meses. 

Foram recomendados ainda, curativos que foram feitos nos três sábados seguintes. 

Ao retornar para avaliação pelo médico espiritual no dia 12/07/ 2008 foram aconselhados 
mais quatro curativos. 

Após as primeiras 48 horas da cirurgia espiritual ele relata alívio das dores, melhora da 

disposição geral e aumento da auto-estima.  Em 13/01/2009, João voltou ao médico para 

novos exames, em função da espera pela cirurgia recomendada. Foram feitos novos exames 

por Ecocardiograma Bidimensional com Doppler que concluíram haver: 

Hipocinesia médio basal da parede inferior e lateral 

Comprometimento da função sistólica de VE de grau discreto 

Disfunção diastólica tipo I (alteração do relaxamento de VE). 

Insuficiência mitral de grau discreto. 

Em 19/03/2009, enquanto aguardava a cirurgia da biomedicina foi feito outro Estudo 

Hemodinâmico onde foram realizadas coronariografia esquerda e direita em diversas 

projeções, bem como ventriculografia esquerda:  

Tronco da Coronária Esquerda (TCE): De bom calibre, com bom fluxo, apresenta-se 
sem estenoses; bifurca-se em artéria Descendente Anterior e artéria Circunflexa; 
Artéria Descendente Anterior (ADA): É artéria bem desenvolvida, de bom calibre, 
com bom fluxo, percorre o sulco interventricular anterior e atinge o “apex cordis”; 
apresenta-se com estenose de 50% na origem e irregularidades no 1/3 médio; emite 
bom ramo Diagonal com irregularidades. Artéria Circunflexa (ACX): Com estenose 
de 100% no 1/3 proximal; contrasta bom leito distal por colateral intracoronariana e 
intercoronariana. Artéria Coronária Direta (ACD): É artéria dominante, bem 
desenvolvida, com fluxo com estenose de 90% no 1/3 médio; ramo Descendente 
Posterior (DP) moderadamente desenvolvido, com estenose de 90% no 1/3 médio; 
ramo Ventricular Posterior (VP) moderadamente desenvolvido, com irregularidades. 
Ventrículo Esquerdo (VE): Apresenta-se com hipocinesia difusa discreta a 
moderada; não observadas imagens sugestivas de trombos em seu interior ou 
obstrução a via de saída. Valva mitral continente. 

Conclusão: 

Pressões normais em VE e aorta; 

Artérias coronárias com estenoses triarteriais; 

VE com hipocinesia difusa discreta a moderada. 
    

                                                            
17 Mistura de plantas, entregue pela União Espírita às pessoas em tratamento, cuja composição não é revelada. 
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João continuou fazendo a dieta alimentar e freqüentando o Centro Espírita duas vezes por 

semana, onde são proferidas palestras de orientações para a preservação da saúde e aplicação 

de passes magnéticos. No dia 09/08/2009, João submeteu-se à cirurgia onde foram colocadas, 

em seu coração, duas pontes de safenas e duas de mamárias, da qual se recuperou muito bem.  

 

4.3.1  As entrevistas do médico espiritual e do colaborador 

Relato do tratamento de João pelo médico espiritual: 

 

“A cada paciente é oferecido o medicamento necessário a sua cura. No caso de João 
o medicamento é a própria enfermidade, não podemos lhe tirar a oportunidade desse 
medicamento, que ele traz consigo mesmo. Este paciente teve melhora considerável, 
mas ele não assimilou o que chamamos de cura absoluta, porque existem outros 
fatores a serem considerados. Para João a cirurgia espiritual não foi suficiente para 
seu aprendizado, sendo necessária a cirurgia material. Para sua transformação a 
benção da anestesia se faz necessária, pois ao ser cirurgiado ele sentiria a dor que 
causou a outros”. 

 

De acordo com a metodologia da história oral utilizada na pesquisa, o tom vital da 

entrevista do médico espiritual é: “A enfermidade é a própria cura do paciente”. 

A entrevista com João foi realizada em sua residência em 21/06/2009. Após lhe ser 

apresentada a metodologia adotada e solicitada a autorização para sua gravação, ele passa a 

relatar sua experiência durante o tratamento espiritual. Faz uma descrição do diagnóstico feito 

pela médica, quando levado a um hospital da cidade, para um atendimento de emergência que 

ocorreu após sentir dores no peito, alteração nos batimentos cardíacos e da pressão arterial. 

Na ocasião foi diagnosticada cardiopatia grave com indicação de uma intervenção cirúrgica. 

Durante a entrevista, João emocionado, mas muito tranqüilo, começa a falar de sua 

experiência:  

Em relação ao seu quadro clinico tem a seguinte percepção: 

“Depois de ter feito o segundo eletrocardiograma, a cardiologista verificou que 
possivelmente não seria necessário a intervenção cirúrgica de ponte de  safena, 
porque a evolução do quadro de minha enfermidade tinha melhorado muito, mas 
tanto que até ela mesma achou que seria possível não precisar mais da intervenção 
cirúrgica, ficando o tratamento só com medicamentos. Na dúvida, ela solicitou um 
segundo cateterismo para uma avaliação mais profunda e mais adequada. Neste 
segundo cateterismo ela confirmou realmente que todos aqueles sintomas que eu 
tinha do comprometimento cardíaco, do coração dilatado, do ventrículo esquerdo 
comprometido, ventrículo direito comprometido e a arritmia cardíaca, não existiam 
mais. A pressão do coração voltou ao normal, o batimento cardíaco praticamente 
voltou ao normal. Os batimentos cardíacos no primeiro ecocardiograma eram 46 
batimentos e no segundo já estava em 88 aproximadamente, voltou ao normal, mas, 
as três artérias que ela tinha verificado que estavam comprometidas, elas 
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continuaram comprometidas, mas o “ Irmão” quando fez a segunda cirurgia, disse 
no ato da cirurgia, quando colocou as agulhinhas: “Você está com seu coração 
comprometido  em 50%, o que eu podia fazer, eu já fiz, estou fazendo mais alguma 
coisa aqui, pra ver se melhora mais. Você vai ter que fazer outra cirurgia, mas não 
mais comigo. “Agora será a cirurgia material, porque as artérias estão muito 
comprometidas, você abusou demais” e o cateterismo mostrou que realmente as três 
artérias estavam comprometidas, uma totalmente, 100% e  duas 90%”. 

Foi solicitado a João que falasse a respeito de como estava se sentindo após o inicio de 

seu tratamento espiritual e se as orientações e recomendações dadas pelo médico espiritual 

tinham alterado seu comportamento ou modo de viver, ao que prosseguiu: 

 “A partir da primeira consulta com “Dr. Romano”, tudo em minha vida mudou. 
Primeiro observei que a minha maneira de viver não estava correta, pois eu era uma 
pessoa que não tinha nenhum comprometimento comigo  mesmo. Me alimentava 
muito mal, dormia mal, fazia muita extravagância, tive que mudar a minha  atitude 
moral. Eu acordei para uma mudança, mas uma mudança interior, radical.  Olhei 
para dentro de mim e verifiquei  que o que eu vinha fazendo, não era de 
conformidade com aquilo que  eu poderia fazer, ou seja, servir e evoluir. Aí foi 
quando  eu acordei, mas acordei pela dor, pois já era para ter acordado ha 35 anos 
atrás.  Fui criado dentro do Centro Espírita, meu pai era espírita, me levava pra o 
Centro Espírita, desde pequenininho. Depois   entrei  no catolicismo, fui coroinha, 
catequista e enveredei  no catolicismo. Tive algum aprendizado, mas não me sentia 
completo, sempre sentia um vazio. Mas, quando tive o enfarto e fui levado ao 
Centro Espírita, acordei e verifiquei que o que eu tinha que fazer era seguir a 
Doutrina Espírita, foi onde  eu me encontrei. Há  18 anos atrás eu tive um 
chamamento em Fortaleza. Só que naquela época eu não acordei. Acordei só agora 
para minha religiosidade. Promovi a mudança necessária de postura, a minha 
transformação interior. Não tenho mais dores, não faço extravagância, não abuso, 
agora eu tenho consciência, de me tratar de me preservar, de preservar a minha 
condição física, cuidar de mim, gostar de mim. Pois antes eu gostava, mas, não 
tanto, hoje eu me amo. Finalmente acordei minha consciência, eu coloquei dentro de 
mim a Doutrina Espírita. Graças a Deus, acordei a tempo”. 

 

4.3.2  Discussão do Caso 

 

No caso em tela fica evidenciada a participação efetiva do médico espiritual e do doente 

no processo de tratamento. Primeiramente foi constatado que o médico espiritual fez um 

diagnóstico extenso e ao mesmo tempo preciso da situação, então encontrada. Apresentou em 

seu relato através da atividade mediúnica, que: 

1. A intervenção cirúrgica espiritual não seria suficiente para a solução do caso e que o 

colaborador necessitaria inevitavelmente de cirurgia no seu corpo biológico;  

2. Ressaltou a necessidade de decisão mental do colaborador para promover em si mesmo 

uma mudança, a partir de conscientização do seu estado físico, do seu corpo espiritual e do 

seu estado mental e emocional.  
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Para Leloup, a medicina moderna suprime os sintomas, sem nos dar tempo de escutar a 

doença dizendo:  

Tratamos dos sintomas um momento, mas sua causa permanece. Não tivemos tempo 
de ir às raízes. Não tivemos tempo para a escuta. E se tivemos tempo para escutar, 
muitas vezes não compreendemos tudo o que nos foi dito. É uma grande sabedoria, 
nesse momento, que aceitemos o não compreender (LELOUP 1998, p.116). 

 

Sob a óptica do espiritismo, o dano causado por João não foi apenas ao coração, 

componente essencial da vitalidade física, mas havia ocorrido primeiro uma desorganização 

mental que, trazendo conseqüências paulatinas ao seu corpo espiritual, pouco a pouco, foi 

promovendo bloqueios de fluxos energéticos no órgão de seu corpo espiritual, que por sua vez 

foi plasmando no correspondente físico, com o quadro de enfarto do miocárdio. 

 Leloup (1998), ao se referir à psicoterapia iniciática, diz que antes de lembrarmos 

memórias traumatizantes, é preciso lembrar-se das memórias de luz, de libertação do coração 

e do Sopro, que são testemunha de nossa natureza verdadeira. O coração é parte de nosso 

corpo que está em ressonância com as relações que podemos ter, não somente com nossa 

família, com os sonhos que nossas famílias têm para conosco, mas também com os sonhos e 

as imagens que a sociedade pode ter para conosco e com as imagens que fazemos de nós. Isto 

gera uma tensão, que pode ser a origem de doenças graves como enfarte do miocárdio. 

O chamamento Espírita para a transformação moral é efetivado considerando que cada 

um é um obreiro e que traça o próprio sulco, sendo realçado pelas instruções do Espírito de 

Verdade: Vossas almas, porém, não estão esquecidas; e eu, o jardineiro divino, as cultivo no 

silêncio dos vossos pensamentos (KARDEC, 2006. p. 143). 

A atividade desenvolvida no Centro Espírita sob a orientação do médico espiritual teve o 

intuito de procurar reverter o dano causado em João sobre si mesmo. As medidas foram 

sugeridas e executadas conforme a competência de quem as deveria executar:  

1. No colaborador foi realizado o trabalho de conscientização, a fim de levá-lo a uma 

postura promotora e mantenedora da sua cura;  

2. Foi programada e executada a intervenção cirúrgica espiritual objetivando promover 

melhoras acentuadas no quadro geral do colaborador;  

3. Este foi orientado a continuar o seu tratamento biomédico a fim de submeter-se a 

intervenção cirúrgica para promover as alterações necessárias no órgão físico, sendo 
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acompanhado pela equipe de cirurgiões da espiritualidade com o propósito de adequar o 

coração do corpo físico ao coração do corpo espiritual;  

4. O trabalho de esclarecimento foi mantido para que seja feita a conservação do quadro 

mental e, conseqüentemente, promova o respeito continuo aos limites da organização do seu 

corpo espiritual e do seu corpo físico. 

Esta pesquisa relata e documenta um ser humano passar por cuidados em seus aspectos 

espirituais e corporais, como um ser integral com componentes que necessitam de harmonia e 

ajustes permanentes, visto que a orientação dada está sempre colocando um ordenamento, ou 

seja, mente plasmando corpo espiritual e, corpo espiritual plasmando corpo físico.  A ordem 

de saúde instalada é mente sã, corpo são, porém no conteúdo das orientações fica constatado 

que se deve cuidar do corpo físico com esmero para não promover a insanidade do conjunto. 

Além de orientação de conteúdo doutrinário, tem-se o cuidado com a alimentação e o uso 

diário e saudável do corpo físico. 

O colaborador em seu relato evidenciou o propósito de mudança no seu padrão mental e 

nos seus relacionamentos cotidianos, dizendo ainda, que promoveu mudanças consideráveis 

na sua forma de se alimentar. Coloca claramente que saiu de um padrão de desregramento 

alimentar do corpo físico e passou a considerar-se um Espírito e, como tal, imortal, fato que 

para ele era irrelevante. Diz de sua satisfação quanto aos resultados obtidos, não somente pela 

intervenção espiritual que declara exitosa, mas, principalmente quanto aos ensinamentos 

recebidos, que passariam a nortear a sua vida. Para João o motivo de todas as suas 

transformações, na verdade, foi à dor, que lhe fez o convite para a restauração do seu ser. Não 

somente considera a dor como alerta, mas, como a sua gentil “professora”.  

Além da atividade orientada com o conhecimento científico trazido pelo médico 

espiritual, fica acentuado o convite a uma vivência moral baseada nos ensinamentos de Jesus, 

onde é feito o chamamento de cada pessoa submetida aos tratamentos para vivenciarem 

exemplos como o de Paulo de Tarso, relatado na página 38 desta dissertação. 

Além de toda a modificação física e mental relatada por João, a análise dos seus exames 

complementares traz evidencias de que as intervenções realizadas tiveram efeitos no corpo 

físico, que são comprovadas pelos exames pré e pós cirúrgia espiritual, confirmando que o ser 

humano é capaz de promover a sua própria transformação de cura.  
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Ao concluirmos a investigação sobre as cirurgias espirituais e suas conseqüências na 

saúde das três pessoas atendidas na União Espírita Diogo de Vasconcelos Lisboa na Cidade 

de João Pessoa, Paraíba. Apresentamos as conclusões da referida pesquisa sob a ótica da 

medicina integrativa e da terapia espírita. 

Sob o ponto de vista da biomedicina os três colaboradores apresentaram resultados 

positivos, nos levando a considerar a contribuição das cirurgias espirituais nos seus estados 

de saúde, conforme comprovação fornecida pelos exames complementares.   

Com relação à Margarida, a contribuição da cirurgia espiritual foi no sentido de lhe 

trazer conhecimentos relativos à sua construção mental, para uma mudança interior de 

transformação, necessária à condução da sua reeducação para a eliminação do medo nos 

acontecimentos de seu viver diário. A intervenção espiritual foi feita no sentido de trazer à 

Margarida a possibilidade da harmonização de seu organismo, a partir de seu consentimento, 

traduzido por de suas próprias atitudes. 

Para Violeta, a cirurgia Espiritual contribuiu no sentido de mostrar à colaboradora a 

possibilidade de a mesma intervir no seu corpo biológico através do regramento de suas 

atitudes e do respeito aos seus limites, como condições necessárias à reorganização do órgão 

afetado, ficou claro que não só percebeu o momento da intervenção cirúrgica espiritual, mas, 

também os momentos posteriores de resultados efetivos. Percebe-se assim, que Violeta tomou 

ciência das imprescindíveis mudanças necessárias a manutenção de sua cura. 

Ficou evidenciado no caso de João, que a cura sob a ótica da biomedicina foi parcial, mas 

sob a ótica da terapêutica espírita a cura foi promovida na medida em que o colaborador se 

conscientizou da necessidade de transformação na postura mental e moral que trouxeram ao 

seu organismo, alterações significativas a partir de seu corpo espiritual, que por sua vez 

alterou todo funcionamento do corpo físico. 

Em todos os casos aqui pesquisados, as possibilidades de cura vão além do entendimento 

da biomedicina. As contribuições da cirurgia espiritual a partir dos relatos aqui colhidos e do 

processo vivenciado por cada um acenam para grandes possibilidades de novas pesquisas. O 

conhecimento demonstrado pelo médico espiritual são informações que fazem o homem 
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acessar uma parte de si, para muitos esquecida, de que o  ser humano é membro indissociável 

da natureza, dos aspectos mais sutis aos mais grosseiros e que a mente no comando da de sua 

vontade é a matriz da harmonia em toda sua intensidade. 

A Espiritualidade na Saúde é um campo de pesquisa que deve ser mais explorado. As 

possibilidades de cura, como evidenciado nesta pesquisa, não se limitam ao conhecimento 

médico. A fé e o autoconhecimento, o respeito aos próprios limites e possibilidades são 

condições necessárias para que o homem ao invés de se deixar ser possuído pela doença tome 

posse de sua saúde e assuma o comando de sua manutenção. 
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APÊNDICE B 

 
 
 
 
 
 

UNIÃO ESPÍRITA DIOGO DE VASCONCELOS LISBOA 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

 

 

Eu, Sérgio Roberto Beltrão Firmino, Presidente da União Espírita Diogo de 
Vasconcelos Lisboa, autorizo a Pesquisadora Raimunda Neves de Almeida Couras a realizar 
sua pesquisa intitulada “AS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS ESPIRITUAIS COMO 
PRÁTICA TERAPÊUTICA: Estudo de Caso” para o Mestrado em Ciências das Religiões da 
Universidade Federal da Paraíba. 

 
 
 
 
 
    João Pessoa, PB,  18 de abril 2008 
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APÊNDICE C   
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

MESTRADO EM CIENCIAS DAS RELIGIÕES 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

             Prezado (a) Senhor (a)   

Esta pesquisa é sobre AS INTERVENÇÕES CIRURGIAS ESPIRITUAIS e está 
sendo desenvolvida por  RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS, aluna do Curso de 
Mestrado em Ciências das Religiões da Universidade Federal  da Paraíba, sob a orientação da 
Professora  Berta Lúcia Pinheiro Klüppel. 

Os objetivos do estudo são investigar as Cirurgias Espirituais e suas conseqüências na 
saúde de pessoas atendidas na União Espírita Diogo de Vasconcelos Lisboa, na Cidade de 
João Pessoa, Paraíba. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para o conhecimento em torno na prática da 
cura espírita. 

Solicitamos a sua colaboração para responder o questionário em anexo, como também 
analisar os exames feitos antes e após o tratamento fito no Centro Espirita anteriormente 
citado, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos 
da área de saúde e publicar em revista científica e livro. Por ocasião da publicação dos 
resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece 
riscos, previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 
não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 
Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 
do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 
recebendo na Instituição. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 
necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 
consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 
receberei uma cópia desse documento. 

______________________________________ 
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Assinatura do Colaborador da Pesquisa 

ou Responsável Legal 

 

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

    

 

         Contato com o Pesquisadora  Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a pesquisadora 
Raimunda Neves de Almeida Couras nos telefones de Número : 3235- 1999, 8690- 1999.  

                                     Atenciosamente, 

 

 

___________________________________________ 

   RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS 

                  Pesquisadora Responsável 
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APENDICE  D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES 

 ENTREVISTA  

I – Data _____/_________/______ 

Idade:_________     Sexo:  F (   )  M (   )    Estado civil : solteiro(a) (   ) casado(a) (   ) 
viúvo(a) (   ) separado(a)/divorciado(a) (    ) 
Religião:  Cristão católico (   )  Cristão protestante (   )  Cristão espírita (   ) afro-brasileira (   )  
Qual ;____________________________________________ 
Escolaridade: Fundamental (   )  Médio (    ) Superior (    ) Pós graduação (  ) 
 Atividade ocupacional:___________________ 
Mora sozinho (a)  (    ) com familiares (   ) 
Número de pessoas na família:_______Religião de outras pessoas da família 
______________________________________________________________ 
II – SAÚDE- DOENÇA 
2.1 Doença:  diagnostico nosológico: ______________________________ 
2.2- Exames : RX; (  )Ultra-sonografia (  )tomografia (   )biopsia (    ) Outros (     )  
Qual?____________________________ 
2.3 – Data do diagnóstico ____/_______/______ 
2.4 – Usa  medicamentos  Sim (   )  Não (    )  Qual?________________ 
2.5 – Outros procedimentos: _____________________________________ 
2.6 - Tratamento utilizado: Alopático (   ) Homeopático (    )   Fitoterápico (     ) 
          Terapias complementares ou integrativas (   )  Outros (   ) Qual?_______ 
 
III – TRATAMENTO NO CENTRO ESPIRITA DIOGO DE VASCONCELOS LISBOA 
(estas recomendações fazem parte da rotina adotada pelo centro espírita) 

 
3. 1 Quem  indicou o tratamento  espiritual? 
 
3.2 – Existe conflito na família em relação ao tratamento? Sim (    )  Não (    ) 
 
3.2-Data do inicio do atendimento no Centro Espírita ___/______/______ 
_______________________________________________________________ 
3.3 – Quais sintomas apresentava antes da “cirurgia espiritual”? 
 
3.4- Qual diagnóstico dado pelo Médico Espiritual? 
_______________________________________________________________ 
3.5 – Dieta alimentar recomendada: 
3.6 – Quais procedimentos foram adotados: 
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(  ) Dieta : ___________________________________Período______________ 
(  ) Tomar água fluidificada de 08 em 08 horas 
(  ) Suspender uso de proteína animal,café, chá preto frituras, refrigerantes, massas, alimentos 
refinados, corantes, alimentos ácidos em geral, açúcar branco, sal refinado e chocolates; 
(   ) Comer 80% de alimentos crus e 20% cozidos 
(   ) Dar preferência a alimentos de cor (   )verde  (  )amarelo (  )preto (   )branca (  )vermelha. 
 
 Tratamento indicado: 
(   ) tintura de : _____________ gotas em um copo de água  _____vezes ao dia  Período 
_________________ 
(   )  chá de: ___ __________ por infusão folhas  ____ vezes ao dia. Período 
_________________ 
(   )  chá por decocção – raízes, cascas e galhos  de : _________________ 
         Período: _____________________ 
(   )Escalda pés; ________ vezes ao  dia : Período:  
 (  ) banho de assento  com : ______________ ______ vezes ao  dia : 
Período:_____________ 
(   )compressa de argila  __________________ vezes ao  dia : Período:______ 
 
Tratamento  espiritual indicado: 
 
(    ) passe: de dispersão(  ) transversal (  ) longitudinal (  )cruzado; 
(    )tratamento de corrente magnética : _____________ vezes : Período ______ 
(    ) Realinhamento de chakras :coronário (  )frontal   (  ) laríngeo (  ) 
Cardíaco (  )gástrico   (  ) esplênico  (  ) básico/genésico (    ) 
(   ) tipo de atendimento:  _____________________Período: ______________ 
 
3.7- Após a “Cirurgia”, Nº de  “curativos” realizados (   )  03  (   )06   (   ) 09  outros   
 
3. 8 – Percebeu  mudanças em seu organismo após a “cirurgia espiritual”  
Sim (   )Não (   )  Qual? ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
3.9 – Continuou o tratamento com a medicina tradicional (  ) Sim     (    ) Não 
 
3.10 –Exames realizados  após cirurgia espiritual”: 
         RX; (  ) Ultra-sonografia (  )tomografia (   )biopsia (    ) Outros (     )  Qual?______ 
 
Pergunta  de corte:  

3.11–“Fale de sua experiência frente ao tratamento espiritual e a cirurgia espiritual” 
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APENDICE  E  

Carta de Consentimento para uso da Entrevista 

 

João Pessoa, ___ de _______ de 2009          

 

 

 

Eu ___________________________________, estado civil, ____________RG 

nº___________ declaro, para os devidos fins, que cedo os direitos de minha entrevista, 

gravada para a Universidade Federal da Paraíba, na pessoa de Raimunda Neves de Almeida 

Couras, a ser usada com as especificações relacionadas abaixo. Da mesma forma, estendo os 

limites a terceiros, ficando vinculado o controle à UFPB, que tem a guarda da mesma. 

Abdicando direitos sob a parte relacionada, o que faço também aos meus 

descendentes, subscrevo a presente, que terá minha firma reconhecida em cartório. 

 

 

    __________________________________________________ 

                     Assinatura do colaborador/entrevistado 

 

 

 

 

 

______________________________                             ________________________________ 

1ª testemunha                            2ª testemunha 
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Exames de Margarida 

26/08/2006: Ultrasonografia do abdome total: 

- esteatose hepática grau II, colecistectomia. 

- litiase renal bilateral esquerda com hidronefrose a montante. 

18/09/2006: RX simples de abdômen:  

- distribuição fisiológica do conteúdo intestinal 

- imagens radiopacas na topografia de ureter distal direito e da bexiga, compatível com 
cálculos fragmentados. 

- ossos focalizados conservados. 

-  psoas-iliaco bem visualizados bilateralmente. 

- clipes metálicos na topografia das vias biliares. 

 

16/01/2007: RX Simples de abdômen: 

- pequena sombra cálcica na projeção da extremidade distal do ureter direito  

21/01/2007 – Ultrasonografia (durante crise de eliminação espontânea do calculo referido no 
exame anterior):  

- rim direito tópico com morfologia contornos e dimensões normais. Boa diferenciação 
córtico-medular, observando-se 02 cálculos medindo 0,4 cm localizado no pólo superior. Há 
também cistos com leite de cálcio medindo 0,9 cm no terço médio. O rim direito mede 10,3 x 
4,7 cm. 

- rim esquerdo tópico, com morfologia, contornos, dimensões e ecotextura normais, 
observando-se um calculo medindo 0,5 cm, localizado no terço médio. 

 - ureter direito com aspecto habitual. 

- presença de cálculo junto ao óstio vesical do ureter esquerdo, medindo 1,0 cm, 
promovendo discreta dilatação da porção distal deste ureter.  

- bexiga com paredes finas de conteúdo anecóico. 

Conclusão: 

Litiase renal bilateral. 

Cisto renal à esquerda (leite de cálcio). 

Litíase ureteral esquerda. 

- textura do parênquima renal preservada. 

- ausência de dilatação dos sistemas pielocaliciais. 

- pelo menos dois cálculos no seio renal direto, o maior mede 0,7 cm e pelo menos um no 
esquerdo, mede  0,cm. 
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- rim direito mede 11,8 x 5,0 cm 

- rim esquerdo mede 11,2 x 4,6 cm. 

- bexiga parcialmente cheia, paredes finas, sem alterações no seu lume. 

CONCLUSÃO 

- litiase renal bilateral. 

 

07/11/2008 Ultra-sonografia de abdômen total (exame realizado em modo bidimensional, 
com equipamento dinâmico, computadorizado e transdutor especifico): 

- fígado com volume normal, contornos regulares, parênquima com ecotextura moderada e 
difusamente aumentada. 

- veias portas e supra hepáticas de calibre e distribuição anatômica. 

- hepato-colédoco e ductos biliares intra hepáticos dentro da normalidades. 

- ausência ecográfica da vesícula biliar por colecistectomia previa. 

- pâncreas com dimensões, contornos e padrão ecogênico habitual; não há evidencias de 
lesões solidas, císticas ou dilatações do Wirsung. 

- baço de volume normal, com parênquima homogêneo e contornos regulares. 

- rins de forma, contornos, ecotextura, volume e topografia normais, não se observando 
lesões sugestivas de tumores. Relação e delimitação cortiço-medular preservada. 

Presença de um foco hiperecogênico, medindo 6,4 mm, localizado no terço médio do 
sistema pielocalicial à direita (calculo). 

Observou-se leve dilatação do sistema pielocalicial + ureter proximal à esquerda. 

- rim direito mede 12,1 x 4,7 x 5,8 cm, com volume de 175,7 cm3. 

- rim esquerdo mede 11,8 x 5,9 x 6,7 cm, com volume de 245,2 cm3. 

- ausência de linfonodomegalia e de ascite. 

- ausência de linfonodomegalia retroperitoneal.  

- artéria aorta e veia cava inferior visibilizadas, com calibres, topografias habituais e fluxos 
livres. 

- bexiga normodistendida, com morfologia normal, sem ecos no seu interior, com parede fina 
e regular. Não há sinais de compressão extrínseca. 

- útero de forma, contornos, textura e dimensões: 8,4 x 3,9 x 5,1 cm, com volume  de 78,3 
cm3.. 

- útero mede nos seus diâmetros longitudinal, ântero-posterior e transversal, 
respectivamente: 7,4 x 3,9 x 5,1 cm, com volume de 78,3 cm3 (valor normal do útero 25 a 
110 cm3). 
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- ausência de liquido livre em fundo de saco  de Douglas. 

 

07/11/2008: Tomografia computadorizada do abdome total sem contraste: 

- glândulas supra-renais anatômicas. 

- rim direito tópico, apresentando forma, contornos, dimensões e atenuações normais.  

- rim esquerdo aumentado de volume, com presença de zona hiperatenuante, puntiforme, 
com atenuação de cálcio em seu pólo superior (LITIASE RENAL). 

- dilatação do sistema pielocalicial a esquerda. 

- sistema pielo-calicial a direita sem alterações. 

- ureter direito anatômico. 

- presença de zona hiperatenuante, puntiforme, grosseira, com atenuação de cálcio, 
localizada em topografia do 1/3 distal do ureter esquerdo (LITIASE DO 1/3 INFERIOR DO 
URETER ESQUERDO). 

- flebolito na escavação pélvica à direita. 

- bexiga de capacidade, forma, situação e contornos normais, sem defeito de repleção ou 
sinais de compressão extrínseca. 

 

 

SUMARIO DE URINA 

 DATA 
08/11/2008 

DATA 
10/11/2008 

Volume    70 ml 60 ml 
Densidade 1025  
Cor Amarelo Claro Amarelo claro 
Aspecto - turvo 
Odor  próprio 
Densidade  1.015 
Osmolaridade  495 m0sm/1 
PH 5,0 6,0 
Nitrito  negativo 
Proteínas  ausente 
Corpos cetonicos  ausente 
Proteínas   presentes (+)  
Hemoglobinas presentes (+++)  
Glicose ausente ausente 
Acetona ausente  

Pigmento Biliares  ausente  
Urobilinogenio  ausente  
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Acido Biliares  ausente  
Nitrito  ausente  
Acido Ascorbico  ausente ausente 
SEDIMENTOS   
Hemácias  60 p/campo 50 p/campo 
Leucócitos  10 p/campo  
Filamento de Muco  presentes (+++) raros (+) 
Células  freqüentes raras (+) 
Cilindros ausentes ausentes 
Cristais ausente  
Bactérias de  Fermentação  vários nenhuma 
Quantidade  de Cristais nenhum  
Urobilinogenio  0,2 mg/dl 
Bilirrubina  ausente 
Sangue  presentes (+++)=1.0mg/dl 
Piócitos   4 p/campo 
 

10/11/2008: Cultura de Urina 

Ausência de  crescimento bacteriano nos meios utilizados. 

Coagulograma completo 

 08/11/2008 13/11/2008 Valores referenciais 
Tempo de sangramento  1 min. 1 min. 1 a 3 min. 
Tempo de coagulação 5,10 min. 6 min. 5 a 10 min. 
Retração de coagulação Normorretratil 50 % Normorretratil 
Plaquetas (sangue) 263.000/mm3 256.000/mm3 150 a 450.000/mm3 
Prova do laço  Não realizada   
Tempo de Protombina 11,00 11,5  
Atividade de protrombina 100,0 100,0  
Controle de tromboplastina 11,00 11,00  
Tempo de protrombina 
parcial ativado 

 28 segundos 31 segundos 

Relação P/N 1,00 0.9  
INR 1,00 1,00  
Fibrinogênio  3,2 g/l  

Lise da euglobulina  3hs. e 30 min.  

 

 

08/11/2008: Bioquímica Sanguínea: 

Creatinina (soro): 0,9 mg%  

Glicose (soro): 75 mg/dl 
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Uréia (soro): 28 mg/dl 

Acido úrico: 4,9 mg/dl 

 

08/11/2008: Hemograma completo 

Hemácias: 4,66 milhões / mm3 

Hemoglobina: 13,9 g/dl  

Hematócrito: 24,9% 

Vol. glob. médio: 92,00 mm3  

C.H. Glob. Média: 32,00 g/dl 

Leucocitos : 11.900 /mm3  

Discreta leucocitose, neutrofilia absoluta. 

 

 


