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Introdução
Segundo Ellison (1998) "as resenhas sistemáticas de estudos têm registrado
consistentemente que vários aspectos do envolvimento religioso estão ligados a resultado
desejáveis da saúde mental" e que "investigações recentes, [...] usando rigorosos métodos
analíticos, também registram efeitos salutares de diversos indicadores de envolvimento
religioso numa ampla gama de resultados de saúde física e mental".
Objetivo
Examinar a produção em Psicologia da Religião, realizando uma revisão sistemática dos
principais grupos de pesquisas brasileiros em religião com objetivo de verificar a produção da
área. Conhecer autores que publicam sobre o tema, o ano das publicações,titulação dos
autores, tipos de pesquisa (empírica ou teórica) e meios de divulgação.
Metodologia
Revisão Sistemática e Meta-análise: A revisão sistemática é uma revisão planejada para
responder uma pergunta específica. Utiliza métodos explícitos e sistemáticos para identificar,
selecionar e avaliar criticamente os estudos, e para coletar e analisar os dados destes
estudos incluídos na revisão. Os métodos estatísticos (meta-análise) podem ou não ser
utilizados na análise e na síntese dos resultados dos estudos incluídos. Assim, a revisão
sistemática utiliza toda esta estruturação para evitar viés - tendenciosidade - em cada uma
de suas partes.
Resultados
Trabalho em andamento.
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