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Introdução: As representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente 

organizado e partilhado, que tem objetivo prático e colabora para a constituição de uma 

realidade comum a um grupo social, podendo ser denominada como saber de senso comum ou 

ainda saber natural. Esta forma de conhecimento é distinta, entre outras, do conhecimento 

cientifico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo legítimo da própria ciência. Ele 

apresenta relevância para a vida social já que indica processos cognitivos encarnados nas 

interações sociais (1) . Dessa forma, temos que a umbanda é uma religião brasileira que surgiu 

no Rio de Janeiro no início do século XX pela confluência de elementos religiosos do 

catolicismo, Kardecismo e candomblé, sincretizando as várias influências culturais que 

contribuíram para a formação do povo brasileiro: a cultura europeia, africana e indígena. Seus 

cultos são pautados em rituais, na qual os médiuns entram em transe e recebem os guias, na 

qual estes são cultuados e dão atendimento aos adeptos, a fim de ajudar aqueles que com eles 

desejam se consultar. Assim, temos que o intuito do presente trabalho é compreender a forma 

como os Umbandistas lidam com o processo de saúde e doença dentro de suas concepções 

religiosas (2) . Os umbandistas creem na reencarnação e na divisão entre o mundo material do 

cotidiano dos praticantes e o mundo espiritual – terra mítica de Aruanda – onde residem os 

espíritos elevados. O culto é um momento de contato e interação entre homens e espíritos já 

desencarnados, que pelo transe mediúnico, incorporam em um médium – praticante que 

possui o dom de receber tais espíritos (2) . Objetivos: Compreender as representações sociais 

sobre o processo saúde-doença na crença religiosa Umbandista. Discutindo e analisando as 

implicações das representações sociais sobre o processo saúde-doença dentro dessa religião. 

Neste sentido, visa-se esclarecer as representações sociais de pacientes religiosos, facilitando 

a compreensão do universo consensual dos participantes da pesquisa e ampliando o 

conhecimento de enfermeiros sobre o modo como o paciente entende a díade saúde-doença, 

fazendo com que direcionem planos de cuidados individualizados para esses pacientes, 

levando em consideração seus aspectos culturais e religiosos. Métodos: Trata-se de um 

estudo descritivo com abordagem qualitativa. A coleta foi realizada na Confederação 

Umbandista do Pará, e tem como sujeitos 30 indivíduos que se declararam pertencentes à 

crença religiosa do Umbandismo e que consequentemente aceitaram assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para a análise do material coletado, utilizou-se a 

técnica de análise temática, cujo método tem por objetivo identificar, analisar e relatar 

padrões ou temas, organizando e descrevendo detalhadamente um conjunto de dados, de 

maneira a interpretar os vários aspectos do objeto de pesquisa. A análise temática não segue 

um processo linear e sim recursivo (3) . Para manutenção de preceitos éticos nessa pesquisa, 

contamos com a autorização do Comitê de Ética em Anais do VIII Congresso de Educação 

em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 09 a 12 de dezembro de 

2019. ISSN 2359-084X. Pesquisa (CEP) do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Pará, sob o Parecer nº 195.868. Resultados e Discussão: O processo saúde-doença 

historicamente é atrelado às crenças religiosas as quais expressam variados conceitos a 
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respeito, baseando-se sempre em seus dogmas. A saúde é atribuída à benção divina e a doença 

a um castigo ou algo oriundo de forças malignas. Além disso, o pecado constantemente é 

associado à enfermidade e esta em algumas religiões é sinal de expiações e provas pelas quais 

o indivíduo deve passar para elevar-se espiritualmente. Deste modo, percebe-se as diversas 

formas de ideologias referentes ao processo saúde- doença presente nas religiões (4) . Após a 

análise dos dados coletados, considerou-se fundamental a elaboração de núcleos de 

significados os quais têm o objetivo de facilitar a demonstração da representação social dos 

entrevistados sobre o processo saúde- doença de acordo com sua crença religiosa. Os núcleos 

de significados foram gerados conforme as repetições de informações fornecidas pelos 

entrevistados. Assim, produziram-se unidades temáticas intituladas: Representação da doença 

para os umbandistas: Desobediência às Leis De Deus; O carma e sua ligação com a doença 

sob a ótica da umbanda; A Representação da energia na umbanda e sua implicação no 

processo Saúde-Doença. As religiões têm como convicção que as desobediências às leis de 

Deus provocam patologias ao ser humano, podendo ser até fatais. Desta forma, quando nós 

nos desarmonizamos ou causamos a desarmonia às ordens estabelecidas pala divindade, o 

resultado são as mazelas que atingem os indivíduos, principalmente em forma de 

enfermidades. O carma por sua vez é muito utilizado como explicação para as origens das 

diversas patologias existentes no mundo e é definido como débitos adquiridos por 

descumprimento das leis de Deus e atitudes errôneas cometidos em vidas pregressas e, desta 

forma, deve reparar seus erros quitando estas dívidas nesta atual existência (5) . É muito 

comum encontrarmos a expressão energia no vocabulário de seus seguidores os quais 

acreditam que estamos acompanhados por tais energias que podem ser benéficas ou maléficas 

e utilizadas para a cura. Assim, somos capazes de manipular energias ao nosso redor por 

nossa vontade de acordo com a visão umbandista (2) . Conclusão/Considerações Finais: 

Toda crença religiosa têm uma explicação sobre o porquê o ser humano adoece e como pode 

recuperar a saúde. Tais explicações são repassadas de geração em geração, fazendo perpetuar 

as questões referentes ao processo saúde-doença. Muitas pessoas religiosas tornam-se mais 

apegadas à sua religião em um momento de enfermidade, agindo de maneira mais 

espiritualizada e procurando estabelecer um contato maior com a divindade por meio de 

orações, leituras de livros como a Bíblia, manter-se resignado perante seu estado patológico e 

cultivar bons pensamentos para estabelecer uma conexão com Deus. Diante do exposto, 

compreendemos a necessidade que a enfermagem tem de reconhecer as representações sociais 

da religião Umbandista, pois, elas irão esclarecer aos profissionais as experiências dos 

pacientes, e o modo como os mesmos assimilam seu estado patológico ao processo de saúde-

doença. Logo, torna- se um desafio para os enfermeiros, os quais precisam articular 

estratégias de aproximação a estes pacientes, aprendendo e compreendendo suas percepções. 
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