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FIGUEREDO, L. P. Dimensão da espiritualidade na gestão do cuidado de enfermagem. 

2019. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

RESUMO 

Introdução: Espiritualidade pode ser compreendida pela busca por sentido de vida, paz 

interior, harmonia, sentimentos de esperança e/ou experiências transcendentais de maneira a 

viver em conexão consigo mesmo, com o entorno e com o sagrado, podendo ou não levar ao 

desenvolvimento da religiosidade. A enfermagem está integrada simbolicamente a esta 

questão, por ter entre suas premissas uma assistência holística e humanística que deve 

contemplar a integração de todas as dimensões humanas, inclusive a espiritual que se 

evidencia, sobretudo por meio da aproximação e da escuta sensível. Objetivos: Compreender 

a dimensão da espiritualidade na gestão do cuidado na perspectiva dos enfermeiros; descrever 

o que significa espiritualidade para eles; relatar como desenvolvem a gestão do cuidado à luz 

da dimensão da espiritualidade; retratar como dialogam com seus pares acerca da dimensão 

da espiritualidade no cuidado de enfermagem; expor como os enfermeiros supervisores 

compreendem sua atuação junto aos enfermeiros assistenciais na gestão do cuidado em 

relação à dimensão da espiritualidade. Metodologia: Estudo qualitativo, exploratório-

descritivo, tendo por objeto a dimensão da espiritualidade na gestão do cuidado de 

enfermagem, realizado com enfermeiros assistenciais e supervisores, de um hospital geral. Os 

dados foram interpretados à luz do referencial teórico do interacionismo simbólico e da 

técnica da análise de conteúdo temático, proposta por Minayo. Resultados: Desta análise, 

emergiram quatro categorias: 1. Cuidado à luz da dimensão da espiritualidade: dialogando 

com os enfermeiros; 2. Compreendendo a espiritualidade na gestão do cuidado de 

enfermagem; e 3. Espiritualidade na gestão do enfermeiro supervisor; 4. Formação 

profissional para assistência à luz da espiritualidade. Os enfermeiros demonstraram ter um 

olhar voltado para importância da espiritualidade, integrada às demais dimensões humanas e 

agregando sentido à vida. O cuidado espiritual foi considerado um componente simbólico e 

qualificador da enfermagem, capaz de contribuir para melhores interações interpessoais e 

experiências de cura na ambiência de cuidado em saúde. Reconheceram que o conhecimento 

acerca deste fenômeno é insuficiente entre os enfermeiros, e o seu aprofundamento é 

requerido e emergente, a fim de torná-lo real e observável, e não subjetivo e abstrato, como 

tem sido interpretado na sistematização da assistência de enfermagem. Contudo, apontaram as 

demais barreiras que dificultam incorporar o apoio espiritual no exercício da função, 

atribuídas à: falta de tempo, alta demanda de tarefas administrativas, plantões corridos e 

rotatividade em setores diferentes, esta última reportada por um enfermeiro folguista. 

Conclusões: Os enfermeiros compreendem que a espiritualidade se faz presente na gestão da 

assistência de enfermagem e é significativa para a recuperação do paciente. Houve o 

entendimento de que os pacientes devem ser cuidados de acordo com suas demandas 

espirituais, porém existem lacunas que interferem negativamente para que a qualidade da 

assistência se concretize à luz da espiritualidade e do cuidado holístico. Portanto, sugere-se 

que, independentemente da função, os enfermeiros procurem se abrir e observar de que forma 

a espiritualidade e suas manifestações perpassam a ambiência da enfermagem e busquem 

superar os desafios e promover meios de ensino, seja na academia ou na educação 

permanente, visando favorecer espaços dialéticos para o aprimoramento da competência 

profissional atrelada a uma enfermagem à luz da espiritualidade.  

Palavras-chave: Espiritualidade. Enfermeiro. Cuidados de enfermagem. Cuidado espiritual.



 

FIGUEREDO, L. P. Spirituality dimension in nursing care management. 2019. Thesis 

(PhD in Nursing) - School of Nursing, University of São Paulo, São Paulo. 

ABSTRACT 

Introduction: Spirituality can be defined by the form that human being seeks and expresses 

the meaning, purpose and how he lives the connection with himself, with others, with the 

moment, with nature and with the sacred and may or may not guide to the construction of 

religious practices. Nursing is linked to this issue because its premise is holistic care. In this 

perspective, it is necessary to approach the patient, since Nursing care presents itself as a 

fundamental resource to attribute and contemplate all human dimensions, including the 

spiritual ones. Objectives: To understand the spiritual dimension of care management from 

nurses perspective; to describe what spirituality means to them; to report how they develop 

the care management by the spirituality dimension; to represent how they dialogue with their 

peers about that in Nursing care; to expose how the supervising nurses understand their role 

with the care nurse in the management of care regarding spirituality dimension. Methods: A 

qualitative nature descriptive-exploratory study. The study object was the spirituality 

dimension in Nursing care management. The data collection was through interviews guided 

by a semistructured script carried out with nursing assistants and supervisors of all the sectors 

of a general hospital attendance. These data were interpreted according to the criteria of the 

Symbolic Interactionism theoretical reference and used the thematic content analysis 

technique proposed by Minayo. Results: From this analysis, the three categories emerged: 1. 

Care regarding spirituality dimension: dialoguing with nurses; 2. Understanding spirituality in 

Nursing care management; and 3. Nurse education according to the understanding of 

spirituality. Considerations: The results made it possible to understand that nurses 

considered that having a spiritual-oriented approach to nursing care management is important 

and relevant. Regardless of the level of involvement nurses have with spirituality, it seemed to 

be favored in the experiences of care. They demonstrated an understanding of the need to 

deepen knowledge in relation to spirituality in order to have it as an integrating component of 

human dimensions and to offer qualified assistance in the light of spirituality. However, they 

pointed out barriers that imply difficulties in incorporating spirituality in the exercise of the 

function, such as: insufficient understanding to identify the manifestations of the patient's 

spiritual needs, because they are subjective and abstract; lack of time, high demand for 

administrative tasks, "shifts" and turnover in different sectors, and the latter as a nurse. Due to 

the demands and gaps observed, it is suggested to the nurses that in their functions, be it 

assistance or managerial, analyze them and promote formative means so that they can 

dialogue and improve knowledge and abilities, involving the spirituality with regard to patient 

and Family care, in the face of Nursing practice in contemplating holistic care. 

Keywords: Spirituality. Nurse. Nursing care. Spiritual care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Cuidados sagrados 

 

Sagrado seja todo corpo 

Que precisa do meu cuidar. 

Sagradas sejam minhas mãos 

Nos momentos de atuar. 

 

Sagrados sejam meus olhos 

Para verem além do olhar. 

Sagrado seja meu coração 

Para ter afeto e emoção. 

 

Sagrados sejam meus lábios 

Para a dor amenizar. 

Sagradas sejam minhas atitudes 

Para o cuidar te realizar. 

 

Sagrada seja a poesia 

Além da técnica do dia a dia. 

Assim seja 

Na arte do cuidar [...]. 

Onã Silva (A poetisa do cuidar) 

 

Esta tese constituiu um desafio para a autora, pois expor indagações e construir 

conhecimento acerca da espiritualidade baseada no compilamento de saberes concebidos ao 

longo da vida pessoal e profissional não foi uma tarefa fácil, até porque, embora a dimensão 

espiritual seja um componente do cuidado inerente à profissão e necessária de ser 

contemplada, ainda é um assunto considerado “abstrato e de difícil trato” por muitos 

profissionais de saúde. Todavia, existem também aqueles que desconhecem o tema e os que 

se dedicam a acreditar que a assistência espiritual pode ser exercida no cotidiano e, em 

particular, na enfermagem, a fim de levar bem-estar e conforto a outrem, independentemente 

da religião que cada pessoa opte por seguir. 

O despertar para o desenvolvimento deste material remete, seguramente, a duas 

certezas: uma, a exposição de pensamentos pessoais e daqueles que corroboram com este 

posicionamento; outra, a necessidade de ter humildade para refletir e acolher os 

posicionamentos críticos que auxiliam no aperfeiçoamento deste estudo, visando como 

resultado dessa experiência estabelecer o diálogo não somente com a comunidade científica, 

mas também com os profissionais que estão na ponta, exercendo suas práticas do cuidar seja, 

no ensino ou pesquisa, seja na assistência ou na gestão. 



 

Na medida em que houve a certeza sobre o interesse por desenvolver este material, 

com o apoio da Prof.ª Maria de Fátima Prado Fernandes, pesquisadora que adentrou 

agradavelmente as lembranças vivenciadas na assistência e no ensino, decidiu-se reunir 

experiências profissionais abarcadas por dificuldades de se compreender a espiritualidade no 

âmbito do cuidado, e dar vazão aos anseios de encontrar respostas na literatura científica, 

ciente da importância de estudar e de construir saberes acerca do assunto. 

Vivenciar as agradáveis lembranças do ser enfermeiro, desde a formação até o 

momento atual, estimulou-me a compartilhar, com quem irá consultar este material, a 

importância de se aproximar do paciente no campo espiritual em todas suas dimensões, 

situações e fases da vida, com a certeza de que tal aproximação refletirá o verdadeiro 

significado da enfermagem e contribuirá para a evolução pessoal e profissional, visto que, 

nesta profissão, o cuidado deve ser fundamentado no amor pela vida humana. No entanto, 

para acreditar nisto enquanto enfermeiro, é necessário buscar o autoconhecimento e ter 

consciência de que o redescobrir, a partir da interação humana, é indispensável para a 

contemplação plena daquele a quem o cuidado nos foi confiado. 

Outro aspecto indispensável, neste momento, é a certeza de que a conquista da 

edificação profissional, que não se dissocia da pessoal, também só será possível quando este 

caminho é percorrido em conjunto com profissionais que nutrem o desejo de lutar e a 

esperança de poder contribuir para a promoção de um cuidado à saúde de maneira 

genuinamente mais humana. 

Por essa razão, acredita-se que este estudo e sua propositura são perfeitamente viáveis 

e recomendáveis aos profissionais de saúde para leitura e reflexão, sobretudo aos enfermeiros, 

eleitos como protagonistas deste estudo. 

1.1 O despertar para o tema 

O cuidar e a relação social são dados como componentes essenciais em minha 

profissão, a enfermagem. A trajetória do meu crescimento e desenvolvimento pessoal e 

profissional favoreceu a expansão do olhar e da consciência acerca desses componentes por 

meio do compartir humano, os seus encantamentos, dificuldades e superações em relação às 

experiências sociais interagindo simbolicamente com o exercício da enfermagem. 

Intuitivamente, ao optar pela profissão e iniciar a formação acadêmica no ano 2000, já 

me era claro que o cuidar de pessoas enfermas exigiria uma caminhada profundamente 

humana, que envolveria o autoconhecimento, a ampliação da consciência e as relações 



 

interpessoais. Nessa caminhada, houve o encontro com a plenitude da espiritualidade, 

traduzida na promoção do bem-estar, da confiança, da satisfação e do comprometimento com 

as ações de saúde alinhadas ao sentido de vida daqueles aos quais me foi confiado o cuidado. 

Entretanto, ao longo do tempo, paralelamente ao viver e refletir acerca do propósito do 

cuidar e do seu acontecer, percebi que o cuidado espiritual era negligenciado pelos 

profissionais de saúde, embasados em diversas justificativas, como as dificuldades de 

entendimento dos fenômenos da espiritualidade e religiosidade, o fato de ser um assunto de 

ordem pessoal e individual cercado de pré-julgamentos, a falta de tempo para perceber as 

demandas espirituais e religiosas do paciente e, também, a compreensão de não fazer parte do 

trabalho de enfermagem. 

Diante dessa realidade, que tendia a influenciar meu entendimento e ações por estar 

imersa naquele contexto de trabalho, optei ainda por acreditar na concepção holística do 

cuidado em todos os segmentos da saúde em que atuei, mesmo não tendo tanta clareza a 

respeito desta temática inerente à profissão. Para superar esse desconhecimento, foi necessário 

compreender que as percepções trazidas pelos colegas tinham um fundo de verdade, pois 

eram evidentes e decorrentes da instrução inadequada recebida durante a formação 

acadêmica, bem como da pouca ou distorcida visão institucional sobre a espiritualidade como 

componente do cuidado humanizado, a qual favorece o desempenho de práticas tecnicistas do 

cuidar voltadas ao cumprimento de tarefas e metas. 

Em 2006, porém, no decorrer do exercício profissional, três anos após concluir minha 

formação pelo Centro Universitário - Faculdades Metropolitanas Unidas (UniFMU), deparei-

me com a iminência de conceber uma postura profissional humanizada e exercê-la com 

competência para, então, conseguir vislumbrar o cuidado espiritual na assistência ao paciente 

e na relação com a equipe de saúde. 

Após um período na assistência em enfermagem voltado aos pacientes críticos em 

pediatria e neonatologia, recebi a oportunidade de migrar para a área de atendimento: 

pacientes com riscos para lesões ou com lesões tissulares já desenvolvidas, com necessidades 

de dietoterapia de alta complexidade e apoio ao departamento de educação continuada. E, 

neste universo – de cuidado tensionado pela preocupação de fazer o melhor aos pacientes com 

riscos iminentes à vida e com fragilidades existenciais inerentes ao estado de adoecimento, 

associado à oferta da qualidade da assistência –, surgiram espaços para dialogar sobre o 

significado do cuidado naquele cenário desafiador. 



 

Nessa perspectiva, alguns momentos marcados ora por conflitos de opinião, ora por 

harmonia me inquietaram e mobilizaram ao ponto de buscar leituras acerca da espiritualidade 

e participar de eventos científicos sobre o tema para, então, encontrar novos sentidos que 

ajudassem a ter condutas e agir na enfermagem com base na compreensão da realidade dos 

atendimentos. Assim, descrevo um caso que marcou minha transformação profissional neste 

sentido: 

Um acompanhamento assistencial de enfermagem de aproximadamente 15 meses 

marca uma reflexão sobre a presença da dimensão da espiritualidade em minha carreira 

profissional. Uma senhora de 67 anos, portadora de doenças crônicas - dentre elas, extensas 

úlceras vasculogênicas de longa duração e difícil cicatrização. Socialmente, referia-se a uma 

história de divórcio, mãe de sete filhos (cada um entregue à adoção clandestina) e morar em 

um “barraco” em terreno invadido. Suas únicas companhias eram dois gatinhos pelos quais 

estimava profundo afeto. No contexto de sua vida atual, somente um dos seus filhos estava 

próximo, pois ambos moravam na mesma comunidade da periferia de São Paulo. Em seus 

frequentes discursos, relatava-me, com ênfase e tristeza no olhar, a dor intensa que sofria por 

adoecer e envelhecer sem a presença dos filhos e só ter a amizade e companhia do seu 

gatinho. Este caso, na época, foi encaminhado para o nosso serviço a fim de receber um 

tratamento para úlceras venosas de membros inferiores, que já a acompanhavam há 40 anos. 

E eu me recordo que, em cada consulta de enfermagem, a senhora mencionava 

particularidades de sua vida, mesmo sem ser indagada sobre tais questões. Durante os 

atendimentos, percebia suas expressões faciais de alegria e conforto frente à possibilidade de 

ser ouvida. Os cuidados de higienização, massagem, curativos e orientações que recebia 

eram fatores para expressar plena satisfação. Relatava também que o gesto de cuidado lhe 

remetia a zelo, alívio das dores e sensação de calor humano. Em um dia muito conturbado de 

plantão, eu e outros profissionais da instituição estávamos agitados com as muitas 

atribuições em um período atípico para a realidade institucional. Todas as unidades estavam 

lotadas, muitos pacientes para serem transferidos, diversas macas espalhadas pelos 

corredores, inúmeros profissionais diante das difíceis condições de trabalho para oferecer 

cuidados aos pacientes. Envolvida também nessa dinâmica, fiquei inquieta quando a paciente 

chegou para a realização do curativo. Convidei-a para entrar na sala do trauma e a se 

acomodar em uma das macas, pois, naquele dia, esse seria o único lugar disponível para 

atendê-la. Ainda assim, sorridente, a mesma agradeceu minha disponibilidade e conduta de 

acolhimento e se posicionou para iniciarmos o procedimento. Tão rapidamente eu a atendia e 



 

pouco a ouvia, quando em meio ao barulho e preocupações, fui tomada por um momento 

singular, um chamar em tom dócil, que se dirigia a mim: “Luana, quer saber de uma 

verdade? Ferida tem ‘alma’”. E assim continuou: “Sou evangélica e não tenho ido com 

frequência para a igreja, desde o momento que percebi a piora das minhas feridas, a 

secreção aumentou e o cheiro também. O curativo fica vazando e as pessoas olham para mim 

e se afastam. Também não vou mais à casa das pessoas e, se quer saber, enquanto era 

casada, o meu marido nunca viu minhas feridas, nenhum dos meus parentes ou amigos. Hoje, 

vivo sozinha, só recebo atenção do meu irmão e minha cunhada que me ajudam. Um dos 

meus gatinhos é o meu companheiro. Nos momentos em que sinto dores nas feridas, tiro os 

curativos para melhorar a sensação, e ele se aproxima e me faz carinho. Isso alivia a dor da 

minha alma, me acalma e me traz sentido de vida”. 

Embora experiências humanas repletas de necessidades espirituais sejam peculiares ao 

universo do cuidado em enfermagem, ainda são superficialmente compreendidas e discutidas 

entre os profissionais. Pessoas doentes que são submetidas a institucionalizações ou a 

tratamentos terapêuticos de longo prazo geralmente estão vulneráveis à sensação de ansiedade 

e de medo; em virtude de alguma mítica ou até mesmo pela observação do seu processo de 

incapacidade, sofrimento e finitude. Além do mais, quando vivenciam o estado de 

adoecimento afastadas dos seus familiares e demais afetos, o temor pode ser ainda maior. No 

entanto, quando a experiência do adoecimento e o cuidado são permeados por interação 

humana e espiritualidade, ali está sua essência, envolta pelo zelo da aproximação, atenção ao 

próximo, respeito e diálogo (CROSSETTI, 1997; ARAÚJO, 2016). 

A essência da interação no cuidado em enfermagem, de acordo com a história da 

profissão, converge para a relação entre o cuidado de si e do outro e é transcendida pela 

espiritualidade, que é dialética entre os envolvidos e entre estes e Deus, o meio e o universo. 

Embora, seja um fenômeno de interesse da profissão, para vivenciar a enfermagem em 

consonância com a espiritualidade, é fulcral o autoconhecimento e a expansão da consciência. 

Porém, ainda soa estranho para muitos profissionais pensar na imersão nesta experiência de 

cuidado, pois, acima de tudo, lhes exigirá abertura à reflexão profunda e ao diálogo acerca do 

assunto, além de observar a dignidade e os valores humanos e transformar pensamentos e 

hábitos em prol de uma competência profissional mais humana, responsável e saudável 

(DEZORZI; CROSSETTI, 2008). 

Dezorzi e Crossetti (2008), ao investigarem de que maneira a espiritualidade permeia 

o processo de cuidar de si e do outro no mundo da terapia intensiva, sob o olhar dos 



 

profissionais de enfermagem, evidenciaram que o autoconhecimento se revelou fundamental 

no cuidado de si para melhor cuidar do outro. A vivência da espiritualidade inclui o conhecer 

a si mesmo, podendo ser mediada cotidianamente e constantemente por práticas de oração, 

contato íntimo com a natureza e conexão com uma Força Maior que propicia tranquilidade, 

bem-estar, fortalecimento à vida e ao exercício do trabalho (PUCHALSKI et al., 2014). 

A maioria dos participantes deste estudo referiu que tais práticas se demonstraram 

efetivas para estabelecer uma ambiência de cuidado humanizado e bem-estar. Em adição, 

exprimiram que a convivência com a morte, com os diversos sofrimentos, sentimentos e 

emoções, consegue ser experienciada de modo salutar por meio de uma espiritualidade 

consciente e das crenças religiosas, as quais são consideradas caminhos em busca de forças 

para melhor enfrentar as dificuldades na atuação profissional em uma unidade de cuidados 

intensivos (DEZORZI; CROSSETTI, 2008). 

Nesse sentido, ao longo desses anos, tenho atuado com educação em saúde voltada 

para o autocuidado do paciente e da família, bem como para uma assistência de enfermagem 

pautada no eixo norteador da dimensão da espiritualidade. Dessa forma, tenho observado 

situações em que a interação humana e os diálogos são balizadores dos atendimentos em 

saúde, resultando no crescimento pessoal e profissional e na valorização dos envolvidos, 

pacientes, familiares e profissionais, que se apropriam das experiências de silêncio, conversas, 

risadas, tristezas, orações e práticas espirituais das quais extraem respeito, admiração, 

confiança, sensação de bem-estar, força e superação diante da doença e da dor. 

Não se deve contestar a premissa de que a espiritualidade é real e permite a 

interligação entre pessoas, transcendendo a realidade física. Tal entendimento propicia ao 

cuidador sensibilizar-se consigo e com os outros por meio de encontros autênticos, permeados 

por condutas e gestos sensíveis que possam levar os pacientes a melhores estados de bem-

estar e independência diante de uma condição alterada de saúde. 

No entanto, se não houver ajuda para conduzir o enfermeiro à consciência e aos 

preparos teóricos e práticos para lidar com a dimensão da espiritualidade, a impotência poderá 

ocasionar bloqueio comportamental e gerar um sentimentalismo superficial no ato de cuidar, 

levando-o a negligenciar as práticas de enfermagem no que tange ao cuidado espiritual 

(MURRAY, 2017). Assim, distanciar o cuidado das dimensões ontológicas que integra o 

paciente pode ser um passo que levará o enfermeiro à desvalorização da subjetividade e, em 

consequência disso, a transmitir uma assistência insensível e reducionista em relação à 

importância da humanização (RONALDSON et al., 2012; ARAÚJO et al., 2016). 



 

Considerando que o cenário apresentado não é incomum aos enfermeiros, acredito que 

escrever sobre o fenômeno da espiritualidade na enfermagem possa contribuir para as 

reflexões dos demais enfermeiros, que passam ou possivelmente passarão por experiências 

semelhantes. Além disso, é uma forma de ser grata aos profissionais de enfermagem, 

pacientes e familiares que compartilharam as mais diversas e transformadoras experiências, as 

quais, em meio a realidades desafiadoras, se sobressaíram e se transformaram em aprendizado 

e lembranças significativas. 

Por aqueles que cuidam ou por aqueles que carecem cuidar com esperança, fé e 

comprometimento com a vida humana e com o cuidado holístico, o que de fato justificam a 

enfermagem como profissão e ciência, fez-se necessário o desenvolvimento do presente 

estudo, que será norteado pela seguinte questão de pesquisa: De que maneira o enfermeiro 

assistencial e o gestor compreendem a espiritualidade como uma dimensão humana e 

componente de cuidado em enfermagem? 

1.2 Contextualização 

O estado de saúde e doença é pessoal e o cuidado à pessoa é o componente de uma 

profissão pessoal, que remete a um profissional de saúde e a um paciente, cada um incompleto 

sem o outro. A realidade é que este profissional não consegue trabalhar com uma doença sem 

lidar com pacientes, pois não trata doenças: trata pacientes, os quais são pessoas que, além de 

seus corpos, podem ser visualizadas pela estrutura física e medidas quantitativas de vitalidade, 

constituídas por dimensões que as tornam seres holísticos (SANTOS, 2010). 

Este perfil descrito acima remete à existência de crenças e valores inseridos em 

culturas e comunidades que os referenciam. Além disso, a mesma doença em diferentes 

pessoas pode ter uma manifestação com curso, tratamento e desfechos diversos, dependendo 

das características e variações individuais e grupais entre os pacientes (SANTOS, 2010). 

A ciência tem procurado solucionar a metade do problema: uma base sistemática tem 

fornecido o entendimento do corpo e de suas doenças. A outra metade: o que fazer com a 

pessoa em sua subjetividade, permanece arte, que tem sido explorada com habilidades 

individuais e com o subjetivismo das relações para ambos, pacientes e profissionais de saúde 

(SANTOS, 2010; PAGE et al., 2018). 

A arte de cuidar é uma particularidade da enfermagem e uma das qualidades mais 

antigas da profissão. É conceituada como ciência universal da assistência à saúde humana por 



 

contemplar a complexidade das ações e constitui-se de aspectos teóricos e práticos que 

permitem defini-la por sua singularidade interdisciplinar. Um dos aspectos que caracteriza 

essa arte é a capacidade de se interconectar a diferentes dimensões na abordagem holística 

(RE, 2018). Essa arte ainda fortaleceu adequações para uma melhor integração da 

espiritualidade ao cuidado, com uma mudança na visão normativa da profissão, o foco na 

espiritualidade no crescente movimento de autoajuda e atenção ao impacto espiritual dos 

novos sistemas de prestação de cuidados (PAGE et al., 2018). 

A importância da abordagem holística, sob a ótica da integralidade humana do 

cuidado, tem reforçado a tendência de investigações científicas acerca da relação entre a 

saúde e a espiritualidade. Espiritualidade é uma dimensão subjetiva e emocional que perpassa 

as demais dimensões humanas, envolvendo um significado íntimo da vida e da existência 

(PAGE et al., 2018). Enquanto fenômeno psíquico e social, a espiritualidade tem o potencial 

de transcendência da experiência humana de um nível isolado para um nível mais abrangente 

e universal, com um sentido de totalidade (SANTOS, 2010; LAVORATO NETO, 2016). 

O termo espiritualidade, empregado neste estudo, abrange o sentido de qualquer 

ligação livre com o transcendente, o que extrapola as formas religiosas institucionalizadas e 

organizadas, presentes em sociedades e culturas que atingiram um percurso e padrão 

civilizatório, e se aproxima de umas das definições mais utilizadas na literatura científica em 

saúde, o conceito de Cristina Puchalski et al (2014, p. 643): 

Espiritualidade pode ser concebida como um aspecto da humanidade, revelando a 

forma como as pessoas procuram e expressam o significado e propósito de suas 

vidas; é o modo como vivem as relações em conexão consigo mesmo e com o outro, 

com o momento, com a natureza e com o significante, sagrado ou força maior.  

Todavia, a espiritualidade não pode ser confundida com a religiosidade, forma externa 

de expressão, pois esta abrange um sistema organizado de crenças religiosas. 

Embora a religiosidade não seja objeto do presente estudo, ela pode acompanhar 

paralelamente a vivência da espiritualidade, portanto, cabe a apresentação de uma das 

definições mais utilizadas: 

Religiosidade pode ser considerada pela vivência religiosa relacionada a uma crença, 

práticas espirituais, rituais e símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado, 

ao transcendente, orientados por uma organização institucional e doutrinária de 

determinada religião (KOENIG, 2012, p. 11). 

É nesse sentido que entendemos a proposição para que a dimensão espiritual seja 

incluída como componente entre os demais necessários para a promoção da saúde. Em 1998, 

a saúde foi definida pela Organização Mundial da Saúde (TONIOL, 2018) como “um estado 



 

dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social”. Ou seja, o conceito de 

saúde transcende a ausência de doenças e diferentes distúrbios. 

Nesse entendimento, as investigações em ciências da saúde têm buscado avaliar e 

testar a relação da saúde com a espiritualidade e como a possível presença da religiosidade 

tem influenciado na saúde física, mental e social das pessoas, nos modos de vida e na 

presença de enfermidades, avaliadas do ponto de vista clínico e epidemiológico (INCONTRI, 

2010). A despeito dos modos de vida das pessoas, fatores como estilo de vida, direção e 

orientação espiritual, suporte social, sistemas de crenças, práticas religiosas e formas de 

expressar estresse diante das diversas crises permeiam as fases e acontecimentos da vida 

(MOREIRA-ALMEIDA; NETO; KOENIG, 2006, INCONTRI, 2010). 

Estudos que objetivaram investigar a experiência espiritual-familiar e sua influência na 

saúde entre casais idosos trouxeram evidências: os participantes relataram que a 

espiritualidade familiar melhora a comunicação e fortalece as relações familiares, corrobora 

para a saúde da família, melhora o bem-estar emocional e o desenvolvimento de novos 

comportamentos saudáveis, além de proporcionar experiências de cura (KIM; KIM-

GODWIN; KOENIG, 2016). 

Outro estudo investigando as formas de enfrentamento destinadas ao alívio das 

tensões, entre idosos e seus cuidadores, demonstrou que, diante das situações estressantes 

vivenciadas, o apoio e cuidado espiritual foram os recursos principais, sendo representados 

por posturas de acolhimento e escutas ativas e qualificadas dos profissionais da atenção 

primária de saúde, que os auxiliaram e encorajaram a compartilhar e superar fragilidades 

(SILVA; MOREIRA-ALMEIDA; CASTRO, 2018). 

Em adição a essa reflexão, outros autores investigaram níveis de espiritualidade e 

religiosidade em relação ao estado da qualidade de vida, sintomas depressivos, ansiedade, 

otimismo e felicidade entre adultos, demonstrando que a presença de níveis mais elevados de 

ambas produz melhores resultados do que apenas de uma delas ou de nenhuma (VITORINO 

et al., 2018). 

Por essa razão, não basta tratar a pessoa clinicamente, mas, sim, integrar amplamente 

suas dimensões humanas, valorizando seus aspectos de vida no tratamento à saúde, pois o ser 

humano tem se deparado com um desafio: a retomada e importância da dimensão espiritual 

em diversas fases e acontecimentos, em busca da melhora do estado de vida e de superar-se 



 

diante das ambiências de crises, na caminhada ao envelhecimento e nas experiências do 

adoecimento (INCONTRI, 2010). 

E isso por quê? O ser humano, em sua mais íntima essência, procura entender a vida e 

encontrar sentido duradouro para sua existência, fazendo menção ao significado, ao propósito, 

à coerência e à finalidade para encontrar a razão de ser e estar no mundo, conduzido a partir 

das compreensões e descobertas de suas vivências. O sentido da vida é o que move a 

existência humana por ser considerado princípio da motivação e, desta maneira, impulsionar o 

homem a direcionar sua vida e realizar-se em plenitude, considerando sua liberdade e 

responsabilidade diante dela. Livre pelas circunstâncias do cotidiano, o homem ressalta seu 

caráter único e insubstituível pela sua capacidade e potencialidade existencial de se 

autodeterminar e posicionar-se em qualquer situação e, consequentemente, de assumir de 

maneira consciente e responsável as escolhas realizadas (ROCHA; PEREIRA; SILVA, 2018). 

Segundo a concepção fenomenológica de Rocha, Pereira e Silva (2018), o sentido da 

vida só pode ser alcançado com base nas experiências de vida, consolidadas pela maneira que 

o homem vive e se relaciona com seu entorno em determinado contexto sociocultural. Sendo 

assim, sob a ótica ontológica, a dimensão que contempla adequadamente o ser humano – 

preenchida de valores e sentidos concretos que permitem sua consciência, liberdade e 

responsabilidade – é a espiritual, a qual possibilita intimamente ao homem atingir a essência 

da sua existência no momento criador e recriador de si em sua realidade no mundo. 

Como brevemente introduzido, a dimensão espiritual no cuidado à saúde é investigada 

dentro de um contexto do paradigma holístico e da conexão histórica entre enfermagem e 

espiritualidade. No histórico íntimo da enfermagem, escritos nightingaleanos acerca de 

cuidados espirituais concretizavam os ensinamentos mais belos deixados por Cristo, por meio 

da postura de aproximação abarcada pelo amor, compaixão, tolerância e solidariedade pelo 

ser humano privada de preconceitos e preenchida de respeito, provendo cuidado com 

dignidade aos que sofriam (SÁ; PEREIRA, 2007; FIGUEIREDO, 2016). 

Confirmando os ensinamentos de Florence Nightingale, pesquisadores estabelecem 

recomendações para a adoção de padrões e estratégias que viabilizem a integração do cuidado 

espiritual em um plano terapêutico contínuo para a saúde, pois este é um componente 

fundamental para alcançar um cuidado compassivo de alta qualidade, sobretudo quando é 

reconhecido e refletido nas atitudes e ações dos envolvidos, pacientes e profissionais de saúde 

(PUCHALSKI et al., 2014). 



 

Florence, certamente, deixou em seu legado a noção de que a enfermagem é a 

profissão que deve enxergar o homem holisticamente, como um ser biopsicossocial e 

espiritual que transcende o aspecto físico, pois a espiritualidade é intrínseca a sua natureza e 

um potente recurso de cura. Reforçando tal importância, surgem as teorias da área que 

consideram a espiritualidade como uma necessidade humana básica (Teoria de Horta) a ser 

cuidada como uma dimensão essencial (Teorias de Rogers, Newman, Parse e Watson) pelo 

enfermeiro em sua gestão de assistência (GEORGE, 2000; SÁ, 2007). 

No campo teórico de Enfermagem, Betty Newman, em sua teoria Modelo de sistemas 

holísticos, defende a espiritualidade como uma variável para o desenvolvimento existencial 

do paciente a ser considerada no cuidado de enfermagem, tal como as variáveis fisiológicas, 

biológicas e socioculturais. Segundo essa teoria, a dimensão espiritual perpassa todas as 

demais e, quando desenvolvida conscientemente, sustenta o bem-estar ideal diante da 

exposição de estressores internos e externos (GEORGE, 2000; FIGUEIREDO, 2016). 

Margareth Newman, em sua teoria Saúde como expansão da consciência, apreende a 

espiritualidade no processo de vida, o que implica em movimentos em nível de consciência 

facilitados pela intuição de uma transcendência espaço-temporal a um campo espiritual. Na 

teoria Tornar-se humano na enfermagem, de Rosemary Parse, a espiritualidade é defendida 

como um fenômeno de interesse para o enfermeiro, visto que é integrante do processo de 

saúde neste universo, portanto, o objetivo deste profissional é descobrir o significado da 

experiência humana, a partir da perspectiva do paciente (GEORGE, 2000; FIGUEIREDO, 

2016). 

Na mesma direção, Watson (2002) cria a Teoria do cuidado transpessoal, um modelo 

que deriva da perspectiva humanística, considerando a integralidade e os valores do paciente 

para a promoção do cuidado, porém colocando a espiritualidade no cerne, uma vez que 

conceitua a saúde como o conjunto de unidade e harmonia do corpo, mente e espírito. Tal 

teoria amplia discussões na enfermagem acerca das necessidades espirituais e da avaliação e 

intervenção para o bem-estar espiritual dos pacientes (GEORGE, 2000; WATSON, 2002). 

As referências teóricas serão apresentadas posteriormente para consolidar a afirmação 

de Florence, quando instituiu com propriedade a enfermagem como uma prática 

genuinamente espiritual, uma vez que a ciência do cuidar deveria se constituir de um conjunto 

de disciplinas com foco no envolvimento e bem-estar humano, com base no entendimento de 

que as ações, a moral, a compaixão e as leis naturais seriam a expressão manifestada pelo 



 

criador. Dessa forma, Florence deixa firmado o compromisso com a visão holística do 

paciente para todos os processos que dela adviriam (WATSON, 2010). 

Não obstante, podem pairar dúvidas em relação ao cuidado espiritual fazer parte da 

assistência de enfermagem. Podemos afirmar que certamente faz parte, pois, se o paciente é 

considerado um ser holístico, constituído por dimensões, estas se fazem presentes tanto no 

estado de saúde quanto no de doença. Logo, se ele possui uma dimensão espiritual, possui 

também necessidades espirituais e deve haver tratamentos para tais desordens. Assim também 

se apresentam as desordens psiquiátricas, as quais têm seus próprios tratamentos 

psiquiátricos, tal como os distúrbios que são físicos e que têm seus tratamentos físicos. Por 

essa razão, é fundamental que os enfermeiros reconheçam que o cuidado dessa dimensão 

espiritual deve se tornar um dos nossos mandatos principais. 

Nesse entendimento, reforçar que o ato de cuidar envolve ajudar, favorecer, fazer, dar, 

ser compassivo em estar com o outro em seu sofrimento, buscar identificar e aliviar as causas 

destes desconfortos (PUCHALSKI et al., 2014) não significa que a cura possa acontecer, mas 

o cuidado é imprescindível em situações de enfermidade, de incapacidade e durante o 

processo de morte. É essencial também na ausência de enfermidade e no cotidiano do ser 

humano, tanto na forma de viver quanto na de se relacionar, quando adquire importância 

maior o fenômeno do cuidar (WRIGHT, 2004). 

Outro aspecto a ser pontuado é que cuidar de alguém pode ser complexo, pois, como 

já apresentado anteriormente, não se trata apenas de resolver as experiências dolorosas, 

diagnosticadas meramente como um sintoma físico, mas de ajudar a suportá-las, para além do 

sentido físico e biológico, compreendendo a moral e o sentido psicológico, social e espiritual. 

Sobre este ponto, é importante compreender o cuidador e a maneira que desenvolve seus 

comportamentos mediante o entendimento do cuidar, da espiritualidade, da religiosidade, 

assim como o envolvimento do contexto institucional em sua estruturação processual, o qual 

integra e pode influenciar o seu modo de agir (WRIGHT, 2004). 

Olhando para a objetividade do cuidado de enfermagem, à luz da espiritualidade, nota-

se que é uma prática desafiadora, devido a sua complexidade e à necessidade de torná-la clara, 

sem ambiguidade, como um fenômeno deslocado da religiosidade ou somente da fé em Deus 

(O’BRIEN et al., 2019). Decerto, a espiritualidade está integrada entre corpo e ambiente e 

deve ser objetivada no cuidado, continuamente apoiada neste plano e expressa nas diferentes 

maneiras de comunicação: alegria, sensibilidade, fé, crença, amor, esperança, solidariedade, 

tolerância, atenção, e respeito à cultura e à religião de cada indivíduo. Deve incluir, sobretudo, 



 

a valorização das suas histórias e memórias de vida para, então, poder encontrar e vivenciar 

conexões espirituais nos encontros (FIGUEIREDO, 2016). 

Partindo das premissas teóricas para a ambiência prática do plano subjetivo da 

espiritualidade, há uma sinalização do quão desafiador é objetivar a espiritualidade e 

desenvolver o cuidado espiritual, o que pode conduzir à reflexão de que os enfermeiros 

somente alcançarão essa objetividade quando se abrirem ao autoconhecimento, à consciência, 

a sentir o que é subjetivamente humano, à profissão pessoal permeada por percepções 

subjetivas e interações relacionais (FIGUEIREDO, 2016). O aperfeiçoamento das estratégias 

de cuidado, percepção e habilidades contribuirá para melhorar o raciocínio clínico atrelado 

aos aspectos subjetivos, como exercitar os sentidos – olhar-ver, ouvir-escutar, tocar-sentir e 

falar-conversar – como se fossem um canal de comunicação para descobrir qual é a 

necessidade espiritual expressa no corpo do paciente (FIGUEIREDO, 2016; IENNE; 

FERNANDES; PUGGINA 2018; O’BIREN, et al., 2019).  

Embora essas questões sejam esperadas para as ações em enfermagem, conforme 

apontado na contextualização acima, o fato de ser um tema desafiador para os profissionais, 

pela incompreensão acerca da espiritualidade e da maneira como se manifesta no contexto do 

cuidado, leva à tendência de negligenciar o cuidado espiritual na prática em decorrência das 

faltas percebidas ou da inabilidade para responder às necessidades dos pacientes. Todavia, 

abrir-se à aproximação sensível e à escuta ativa pode aumentar as oportunidades de oferecer 

cuidados espirituais (O’BIREN et al., 2019). 

A fragilidade da atuação do enfermeiro para assistir de modo sistemático e gerencial o 

cuidado espiritual também tem sido intensificada pelas especificidades e agravos da crise da 

saúde no século XXI, afetada pelos problemas da vida moderna. Atualmente, o tratamento de 

saúde é sustentado pelo uso exacerbado da técnica procedimental, tecnologia e atenção às 

especialidades clínicas, tornando o atendimento centrado somente na doença, esquecendo-se 

da pessoa humana que necessita de um olhar mais aprofundado para realmente entender seus 

anseios e sua identidade no meio em que se insere (ARAÚJO et al., 2016). 

Esta ótica pautada em uma visão desprovida de um sentido de vida reflete os 

acontecimentos acelerados da sociedade, voltados para o imediatismo de forma limitada e 

reduzida, os quais tendem a comprometer a qualidade de vida sem encontrar um bem-estar 

efetivo no âmbito individual e coletivo. Este fato vem contribuindo para a consolidação das 

práticas de saúde atuais, baseadas no modelo biomédico com ações imediatistas, visto que os 



 

profissionais que prestam atenção à saúde também são pessoas inseridas nessa sociedade 

(ARAÚJO et al., 2016). 

Deste movimento expressivo, parte a necessidade de reconhecer que os profissionais 

de saúde estão imersos nessa realidade de vida, com a qual se identificam e que tende a 

exercer influência no seu perfil profissional. Assim, é indispensável repensar a profissão e 

investir em ações de ensino e pesquisa voltadas para conscientização e instrumentação do 

cuidado integral em saúde, contemplando todas as dimensões humanas (biológica, mental, 

social e espiritual) frente ao contexto social e profissional desafiador em que os profissionais 

estão inseridos atualmente (ARAÚJO et al., 2016). 

Após essas considerações, pode-se afirmar que a formação profissional é um balizador 

importante para qualificar os profissionais para a identificação das necessidades, prestação 

dos cuidados e realização dos registros de enfermagem referentes à espiritualidade. O contato 

com o tema e o aprofundamento nos estudos que tratam dos fundamentos e princípios 

norteadores do cuidado holístico e da dimensão da espiritualidade – como componente 

indispensável a ser desenvolvido sistematicamente no processo do cuidado de enfermagem – 

são imprescindíveis para obter competência profissional em qualquer âmbito em que o 

enfermeiro venha atuar. 

Nesse entendimento, há a necessidade de conhecer como tem ocorrido a formação 

acadêmica e capacitação profissional dos enfermeiros no contexto atual. Um estudo 

desenvolvido para investigar a influência da formação profissional no aprimoramento da 

competência destes profissionais, que avaliou o impacto potencial de um programa 

educacional voltado para o cuidado espiritual no conhecimento e habilidades dos enfermeiros 

pediatras em oncologia, constatou uma relação positiva entre os escores de mudanças nas 

atitudes dos enfermeiros em relação à evolução de conhecimento do cuidado espiritual. O 

estudo concluiu que programas educacionais voltados para orientação acerca da 

espiritualidade e cuidados espirituais exercem impacto duradouro sobre a competência dos 

enfermeiros que cuidam crianças com câncer terminal (PETERSEN et al., 2017). 

Em outro campo de atuação do enfermeiro, o ensino, White e Hand (2017) apontam a 

inexistência de disciplinas que contemplem, em sua totalidade, a inclusão de saberes sobre o 

elo da espiritualidade com a enfermagem, bem como do uso de estratégias de ensino 

adequadas para essa temática nas grades curriculares, que contribuíram para a incompetência 

do enfermeiro nesse quesito. Diante dessa inquietação, os autores desenvolveram, integraram 

e testaram a transformative learning theory (TLT), uma estratégia de educação aplicada ao 



 

ensino do cuidado espiritual, em um programa de enfermagem. Concluíram que a utilização 

da estratégia no processo de ensino aprendizagem influenciou significativamente a 

competência para o cuidado espiritual, de acordo com as percepções e respostas dos 

estudantes. 

Corroborando com White e Hand (2017), um estudo realizado com graduandos de 

enfermagem sauditas, submetidos a um processo de ensino-aprendizado, estruturado no modo 

treinamento, sobre cuidados espirituais, com o objetivo de entender como a espiritualidade e o 

cuidado espiritual seriam percebidos e implementados pelos estudantes de enfermagem 

concluiu que o nível adequado de conhecimento acadêmico e aprendizagem para a 

identificação de necessidades espirituais e propostas de intervenção para cuidado espiritual 

teve efeitos positivos. Constatou, também, que integrar formalmente disciplinas voltadas para 

o conceito holístico, incluindo todas as facetas da espiritualidade e do cuidado espiritual no 

currículo, é fundamental (CRUZ et al., 2017). 

Em convergência com o exposto, pesquisas descrevem que a negligência em relação à 

assistência espiritual pode ainda ir além das incertezas acerca da própria espiritualidade e do 

paciente e atingir as necessidades espirituais, a conexão com o cuidado de enfermagem e seus 

benefícios à saúde. Identificaram que, embora o enfermeiro reconheça a importância da 

espiritualidade no âmbito pessoal e profissional, não a implementa de forma clara na SAE, 

resultando no comprometimento do processo de enfermagem, pois não registra as demandas, 

os diagnósticos, as intervenções pertinentes e os resultados do plano de cuidado, sendo assim, 

não contribui para a continuidade da sistematização da assistência ao deixar na informalidade 

um aspecto tão importante do cuidado (IENNE; FERNANDES; PUGGINA, 2018). 

Diante do exposto, surge a necessidade de investigar a compreensão acerca da 

dimensão da espiritualidade na gestão do cuidado na perspectiva do enfermeiro, buscando 

assim compreender como ele a entende, enquanto dimensão humana presente nas relações 

sociais e na gestão da assistência em enfermagem. Acredita-se que estudar sobre a 

espiritualidade e cuidados espirituais é pertinente, porque se trata de dimensão 

insuficientemente observada e contemplada no âmbito do cuidado na área, bem como por ser 

um tema que desperta pouco interesse de ser explorado nas universidades e nos treinamentos 

profissionais. Além disso, se quisermos atender às reais necessidades holísticas dos seres 

humanos, temos que compreender e incluir a dimensão espiritual na prática profissional do 

enfermeiro como ação indispensável no processo do cuidar em enfermagem. 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Compreender a dimensão da espiritualidade na gestão do cuidado na perspectiva do 

enfermeiro. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Descrever o que significa espiritualidade para os enfermeiros; 

• Relatar como os enfermeiros desenvolvem a gestão do cuidado à luz da dimensão 

da espiritualidade; 

• Retratar como os enfermeiros dialogam com seus pares acerca da dimensão da 

espiritualidade no cuidado de enfermagem; 

• Expor como os enfermeiros supervisores compreendem sua atuação junto aos 

enfermeiros assistenciais na gestão do cuidado em relação à dimensão da espiritualidade. 



 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Interacionismo simbólico 

O interacionismo simbólico é considerado uma ciência interpretativa, uma teoria 

psicológica e social que visa representar e compreender o processo de criação e atribuição de 

significados que os seres humanos dão à realidade em que estão inseridos. Além disso, essa 

teoria concentra-se no processo das interações, em que os indivíduos são ativos como seres 

sociais e participantes das relações e das experiências na realidade do seu cotidiano. À vista 

disso, deve-se refletir sobre as razões que conduzem o indivíduo a interagir socialmente e 

como valoriza o motivo que o leva a realizar determinada ação e como age em relação as suas 

definições e crenças (CHARON, 2010). 

 

3.1.1 Ideias centrais do interacionismo simbólico 

Este referencial fundamenta-se em ideias centrais também identificadas por premissas 

básicas, as quais são denominadas por significados (BLUMER, 1969; CHARON, 2010): 

• Os significados das coisas – definidos por objetos, seres humanos, ideais, situações 

da vida cotidiana. Resultam ou emergem da interação social que os seres humanos 

estabelecem uns com os outros; 

• Os significados modificados – definidos pelo processo interativo do ser humano em 

sociedade. Não se referem à interpretação de um significado estabelecido, mas reconsiderado 

e usado como um instrumento que o guia para ação a partir de um processo formativo com 

aquilo que se tem contato; 

• Os significados das ações humanas – definidas em relação às experiências sociais 

com os objetos simbólicos e as situações da vida, com base nos significados que emergem. 

Assim, os significados influenciam em comportamentos e a compreensão das singularidades 

das ações humanas. 

As “coisas” são interpretadas como tudo que se pode observar no mundo: os objetos 

físicos, as pessoas com quem se convive, os ideais, as atividades e as situações cotidianas, 

sendo que os ideais visam a conquista por independência e honestidade em acontecimentos 



 

cotidianos, que exigem relação com sua posição ou resposta. Desse modo, o ser humano 

“atribui” seu próprio significado a essas coisas. 

A base interacionista traz reflexões concernentes aos preceitos humanísticos, cujo 

alcance da interação humana acontece quando se reconhece a formação do eu a partir da 

aproximação com os outros, tendo como componente o significado, sendo que "os outros" são 

as pessoas com quem se desenvolve atividades, abrangendo contextos sociais aos quais 

pertence. 

Os indivíduos interagem agindo, percebendo, interpretando, reagindo, sendo 

protagonistas e reativos no processo imprevisível e ativo no mundo em que vivem e, a partir 

dos significados resultantes dessa experiência, definem livremente a autodireção e as 

escolhas. 

Os significados são fundamentais por serem produtos sociais determinantes na 

interação e ajudar a conduzir decisões e comportamentos, de forma singular, para cada 

situação e contexto de vida e, ainda, são constantemente revisitados e transformados com base 

em valores vivenciados nos processos interativos. 

Por estabelecer uma perspectiva que busca compreender o comportamento humano, 

influenciado pelos significados transformados a partir das interações sociais, este referencial 

poderá subsidiar um olhar para a experiência do enfermeiro no cuidado ao paciente, à luz da 

dimensão da espiritualidade, contemplando o cuidado holístico e humanizado.  Tal dimensão 

se soma ao cuidado com a segurança técnica, fundamentado nas preocupações, nos recursos 

tecnológicos e nas metas gerenciais que permeiam o processo da assistência de enfermagem. 

 

3.1.2 Conceitos do interacionismo simbólico 

Além das premissas, o interacionismo simbólico reúne alguns conceitos fundamentais 

para auxiliar na compreensão deste referencial teórico (CHARON, 2010), que serão 

apresentados a seguir. 

Símbolo é o conceito central do interacionismo simbólico, o objeto social utilizado 

para representar e comunicar algo. Sem ele, não se pode interagir com os outros, sendo 

importante para o entendimento da conduta humana, utilizado intencionalmente com o 

propósito de dar significado às coisas com que se interage. Uma vez entendida a sua 

representação, torna-se significante, pois é utilizado pelo que se acredita representar e dá 



 

sentido ao outro ou à ação. Todavia, se não é usado e incorporado, o símbolo não representa 

coisa alguma, logo, não é considerado símbolo para determinada situação e contexto social. 

O self determina o processo decorrente da interação do indivíduo consigo mesmo. É o 

modo como ele se vê, se define no julgamento que faz a seu respeito e interage consigo 

próprio, podendo ser definido e redefinido diante das interações sociais vivenciadas ao longo 

da vida. O significado do conceito de self consiste em a pessoa estar apta para se perceber no 

processo social de interação interna em relação a si, como uma forma de identidade, 

percepção, autojulgamento, conseguindo se olhar e permitindo perceber qualquer objeto 

social e estabelecer uma comunicação simbólica.  

O self representa o processo social do indivíduo por duas faces: o eu e o mim. O eu 

constitui o indivíduo como sujeito, que não se sujeita a determinadas regras socialmente 

estabelecidas, mantendo sua individualização. O mim constitui as atitudes organizadas, 

retratadas da interiorização da sociedade e o indivíduo como objeto, ou seja, surge da 

interação social, cujas ações são direcionadas pelas definições e expectativas dos indivíduos 

ao seu entorno, a sociedade, fazendo com que toda ação seja impulsionada pelo eu indivíduo 

(sujeito) e o mim direcione o ato (objeto). 

A mente é definida como uma ação simbólica contínua e que conduz os símbolos em 

direção ao self, porém é social, porque surge no processo social de comunicação consciente e 

ativa com o self, por meio do uso dos símbolos, a fim de manter a conversação de si com o 

seu self. A partir do pensamento (ação mental) que o indivíduo faz indicações para si, atribui 

significados e dá sentido às coisas. 

Assumir o papel do outro refere-se a seguir a perspectiva do outro, sob seu ponto de 

vista, levando em consideração o que é significativo para ele, na medida em que ambos 

interagem entre si. É uma posição resguardada com base na atividade mental, que torna 

possível o desenvolvimento do self e o uso de símbolos para o seu desempenho, sendo que, ao 

mesmo tempo em que a pessoa é sujeito, também é o coletivo. 

A ação humana diz respeito ao indivíduo que a realiza, porque é a interação com o self 

e com outras pessoas que o leva a tomar decisões que o direcionam ao sentido da ação. Essa 

ação é o resultado da interpretação do que ocorre com o ser humano da situação na qual se 

encontra, dependendo do momento e da interação social que ele estabelece a partir dessa 

experiência (CHARON, 2010). 



 

Esse é um processo que envolve a definição e redefinição da situação, constituída na 

ação social, que se torna simbólica quando a ação do indivíduo é construída atribuindo às 

ações de outras pessoas, e esses significados influenciam as ações compartilhadas. Quando a 

ação social se torna mútua, eles estão engajados em uma interação social simbólica 

(CHARON, 2010). 

A interação social é a ação social mútua e simbólica que, quando ocorre, constitui o 

significado do interacionismo simbólico: o contexto dos indivíduos que interagem 

simbolicamente entre si e, com essa interação simbólica, tomam decisões e dirigem suas 

ações.  

No interacionismo simbólico, a interação social e a sociedade são visualizadas pela 

dinâmica que envolve os indivíduos e não pela composição da sua estrutura caracterizada por 

seus papéis estáveis. Diante dessa interpretação, ao fazer parte da cultura de um contexto 

social, admite-se que houve um significado construído a partir de um consenso grupal, acerca 

de determinados conhecimentos, entendimentos, regras e condições comuns que orientam os 

indivíduos à ação de forma generalizada. 

Retomamos, então, a perspectiva que estabelecemos neste estudo ao buscar a 

compreensão da dimensão da espiritualidade na gestão do cuidado de Enfermagem: observar 

a relação do enfermeiro com ele mesmo, com as outras pessoas, os pacientes – significantes – 

profissionais de saúde e também com o ambiente. Tal entendimento se justifica na medida em 

que se pode conceber que o ser enfermeiro e o ser paciente constituem o corpo de indivíduos 

que se encontra em interação em um ambiente social, o serviço de saúde, durante o cuidado 

de Enfermagem.  

Por fim, os enfermeiros – em todos os âmbitos de atuação, atendendo a todos os tipos 

de pacientes – precisam desenvolver uma perspectiva sociológica para fundamentar suas 

ações diariamente, pois as forças sociais podem ter impacto na saúde. Esse conhecimento, 

quando obtido pelo enfermeiro, pode beneficiar não apenas os pacientes, mas também o 

sistema de assistência e os profissionais da área (BIELKIEWICZ, 2009). 



 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

Com base no tema e nos objetivos propostos, optou-se pela pesquisa qualitativa de 

caráter exploratório e descritivo, tendo em vista que o foco desta abordagem permite 

investigar fenômenos na perspectiva dos indivíduos estudados, na realidade e em seu 

contexto. Este processo auxilia nas interpretações dos significados sociais e na análise da 

intersubjetividade relacionada ao objeto de estudo, a partir da linguagem, escrita ou falada, e 

pela observação dos acontecimentos em um estudo (FLICK, 2009; POLIT, 2011; MINAYO, 

2014). 

Por meio da pesquisa qualitativa, pode-se conhecer os participantes e os significados 

que atribuem às coisas e às experiências vividas a partir de um determinado contexto e dos 

fatores a que estão sujeitos, como as emoções, os pensamentos, os sentimentos, as crenças, os 

valores, as opiniões, as representações, as relações e as ações sociais que podem ser 

observados nas vivências humanas e considerados como elementos de interações 

autodirigidas, baseadas na interpretação que se constrói sobre o outro (MINAYO, 2014). 

Neste contexto, o interacionismo simbólico reflete a perspectiva teórica desta 

pesquisa, ao permitir compreender a espiritualidade emergida na gestão do processo do cuidar 

em Enfermagem, e as situações em que o foco do cuidado se dá pela interação. Para tanto, é 

necessário considerar, a partir da concepção do próprio profissional em serviço hospitalar, a 

relação do enfermeiro com a dimensão da espiritualidade, incluindo suas ações no cuidado. 

 

4.2 Local do estudo 

O local escolhido para o desenvolvimento do estudo é uma instituição hospitalar 

pública, estadual, referência de serviço de saúde para uma população aproximada de um 

milhão de habitantes, numa área de abrangência em torno de 500km2 quadrados, e está sob a 

administração da Coordenadoria das Subprefeituras da Capela do Socorro e Parelheiros, 

município de São Paulo. 

A instituição oferece assistência nas especialidades de cirurgia geral, cirurgia 

pediátrica, clínica médica, ginecologia, neurologia clínica, obstetrícia, ortopedia e pediatria. 



 

Tornou-se referência em urgência/emergência, atendimentos de média complexidade e 

serviço de apoio diagnóstico-terapêutico (SADT). Atualmente, dispõe de 286 leitos 

operacionais, incluindo unidades de terapia intensiva adulto, infantil e neonatal. 

O corpo funcional conta com cerca de 1300 colaboradores multiprofissionais, sendo 

que a enfermagem é constituída por 692 profissionais, distribuída em 560 auxiliares e técnicos 

de Enfermagem e 132 enfermeiros, que exercem suas funções em três turnos de trabalho: 

manhã, tarde e noite. 

O hospital também atua como Núcleo de Vigilância Epidemiológica e desenvolve 

programas de humanização em consonância com a Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão em Saúde, como alta amiga, brinquedoteca, cantinho da beleza, doutores da 

alegria, ouvidoria e encontros mensais com membros do conselho gestor e representantes da 

comunidade.  

Por ser hospital escola, desenvolve trabalhos nos campos de ensino e pesquisa, 

incluindo estágios para alunos dos diferentes cursos acadêmicos e profissionalizantes de 

enfermagem, farmácia, fisioterapia, serviço social, medicina e psicologia clínica, além de 

residência de enfermagem e médica credenciada pelo Governo Federal e Estadual. 

 

4.2.1 A escolha por uma instituição hospitalar 

A escolha do local foi motivada por duas razões: a primeira, devido à pesquisadora ter 

vivenciado sua experiência profissional nesse serviço hospitalar; a segunda, por acreditar que, 

no serviço hospitalar, o enfermeiro pode prover assistência de Enfermagem de maneira 

integral e holística, contemplando as diferentes dimensões humanas dos pacientes que 

procuram atendimento em prol da melhoria da saúde. 

 

4.3 Participantes do estudo 

O estudo foi realizado com enfermeiros que exercem função assistencial e 

administrativa no cargo de supervisão de Enfermagem das diferentes unidades de atendimento 

e dos programas sociais e educacionais. O grupo que integrou os participantes do estudo foi 

composto por 38 enfermeiros, sendo 30 enfermeiros assistenciais e oito supervisores. 

Para a pesquisa, foi adotada a definição de enfermeiro assistencial para aquele que 

presta assistência direta aos pacientes, executando ações fundamentadas no processo e 



 

sistematização da assistência de Enfermagem, além das que estão prescritas e das que surgem 

durante o plantão. A prioridade deste profissional é o atendimento de qualidade ao paciente. 

Como enfermeiro supervisor, definiu-se aquele que ocupa função administrativa, no 

cargo de supervisão, e desenvolve ações relacionadas ao gerenciamento de toda equipe, dos 

recursos materiais e da educação continuada no campo de treinamentos e atualizações. 

Portanto, foi considerado participante o profissional enfermeiro que desenvolve uma função 

significativa e relevante no cuidado ao paciente, permeado por vínculos profissionais, 

humanos e sociais. 

 

4.4 Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão estabelecidos nesta pesquisa foram: 

1. enfermeiros assistenciais atuantes na função assistencial, diretamente no contexto 

de cuidado ao paciente; 

2. enfermeiros supervisores atuantes na função administrativa de supervisão de 

Enfermagem e em educação permanente; 

3. enfermeiros com interesse e motivação para participar da pesquisa. 

 

4.5 Coleta de dados 

4.5.1 Contato com a instituição e com os participantes do estudo 

A primeira etapa da pesquisa realizada neste estudo consistiu em entrar em contato 

com a instituição de saúde, por meio do Comitê de Ética e Pesquisa, e manifestar o interesse 

pelo campo de investigação. A solicitação foi formalizada e apresentada para a 

superintendência e para a diretoria de Enfermagem, que deram apoio e consentimento (carta 

de anuência). Em seguida, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de 

Enfermagem (EEUSP), registrando como coparticipante a respectiva instituição hospitalar. 

A segunda etapa consistiu em retornar à instituição hospitalar com o parecer de 

aprovação emitido pelo comitê e apresentar o projeto de pesquisa para diretora de 

Enfermagem e enfermeiros supervisores. A apresentação teve como proposta elucidar as 

intenções da pesquisa e programar a coleta de dados, bem como discutir os melhores horários 

e dias para ter acesso aos enfermeiros, sem ocasionar prejuízos ao plantão, diante da rotina de 



 

atendimentos e dimensionamento de Enfermagem. Além disso, cada enfermeiro supervisor 

disponibilizou os nomes dos enfermeiros, a respectiva área de gerenciamento que compunha 

cada turno e unidade de atendimento. 

Posteriormente, os enfermeiros supervisores se encarregaram de orientar os 

enfermeiros assistenciais que representavam sua equipe, acerca do projeto de pesquisa. Cabe, 

porém, um destaque: os enfermeiros supervisores e assistenciais reservaram, em cada andar, 

uma sala destinada para as entrevistas, que era isenta de ruídos, de exposição a visibilidade e 

de interrupções. Evidentemente, tal situação demonstrou consideração e respeito aos 

propósitos da pesquisa, à pesquisadora e aos participantes da pesquisa. 

 

4.5.2 Ponto inicial da coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 

2018. A abordagem aos profissionais ocorreu a partir do momento em que a pesquisadora 

percorreu os andares de atendimentos com a relação dos nomes dos enfermeiros que 

constituíam cada turno e setor para se apresentar e convidá-los para participar da pesquisa – 

os enfermeiros foram bem agradáveis e acolhedores, pois já esperavam a visita da 

pesquisadora. Todos os contatos foram realizados pessoalmente. 

Primeiramente, os enfermeiros ouviram sobre a finalidade e os objetivos da pesquisa, 

o tempo estimado de duração da entrevista e a necessidade do consentimento. Após os 

esclarecimentos, eles decidiam participar ou não. Com o aceite, algumas entrevistas foram 

realizadas imediatamente e outras agendadas de acordo com os dias e horários combinados, 

respeitando a escolha dos participantes.  

Dentre os enfermeiros convidados, somente três se recusaram a participar por razões 

declaradas, a saber: por não ter tempo em razão de ocorrências envolvendo atendimento com 

o paciente; por não se sentir à vontade para relatar a dinâmica do trabalho, incluindo o aspecto 

da espiritualidade na assistência ao paciente; e, por estar em processo para aposentadoria e 

não se sentir preparado para falar sobre o assunto, preferindo dar  oportunidade aos mais 

novos. Dessa forma, definiu-se o momento de encerrar a coleta, quando as falas se saturaram 

e se aproximaram por semelhança da temática estudada. 

Ressalta-se que a escolha pelos possíveis participantes foi intencional, considerando 

que esses exercem sua função diretamente no cuidado ao paciente, na sistematização da 

assistência de Enfermagem e no gerenciamento de equipe. Segundo Minayo (2014), no 



 

processo de definição da amostra qualitativa como critério, devem-se privilegiar os sujeitos 

sociais que detêm os atributos que o investigador pretende conhecer. Isto inclui definir o 

grupo social mais relevante, sobre o qual recai a pergunta da pesquisa. 

Quanto à característica principal da saturação e aproximação por semelhança, aqui 

descrita, trata-se de observar nos relatos a frequência e a qualidade das informações a respeito 

do fenômeno de interesse para pesquisa, seja diante da variedade de experiências ou do tipo 

de envolvimento com o objeto do estudo (FLICK, 2009). Ou seja, quando as informações das 

entrevistas conversavam entre si, suficientemente para responder as questões e os objetivos da 

pesquisa, optou-se por encerrar a coleta de dados. Momento este em que se pode atribuir 

significados às falas dos participantes, ao apresentarem consonância com o objeto de estudo 

(FLICK, 2009; MINAYO, 2014). 

 

4.5.3 Instrumentos de coleta de dados 

Para a realização da coleta de dados, dois instrumentos foram criados pela 

pesquisadora com a finalidade de identificação e registro de informações relativas à 

experiência do participante com o objeto de estudo, conforme descrito a seguir. 

 

4.5.3.1 Roteiros de entrevista e questões norteadoras 

Aos enfermeiros assistenciais, foi apresentado um roteiro de entrevista com questões 

sobre (Apêndice C): 

a. o sujeito: sexo, idade, religião, formação acadêmica, exercício profissional na 

função assistencial; 

b. o objeto de pesquisa: dimensão da espiritualidade vivenciada no exercício 

profissional do enfermeiro assistencial. 

Foram também apresentadas as seguintes questões norteadoras: 

1. Como você compreende o significado da palavra espiritualidade? 

2. Como você compreende a existência da dimensão da espiritualidade nas 

experiências de vida e nas escolhas das pessoas? 

3. Como você tem vivenciado a sua espiritualidade? 

4. Como você tem oferecido o cuidado de Enfermagem, à luz da dimensão da 

espiritualidade? 



 

5. Ao cuidar dos pacientes, você reconhece a espiritualidade deles? 

6. Como tem sido dialogar com os seus pares acerca da dimensão da espiritualidade 

no âmbito do cuidado de Enfermagem? 

Aos enfermeiros supervisores, foi apresentado um roteiro de entrevista com questões 

sobre (Apêndice D): 

a. o sujeito: sexo, idade, religião, formação acadêmica, exercício profissional na 

função de supervisão; 

b. o objeto de pesquisa: da dimensão da espiritualidade vivenciada no exercício 

profissional do enfermeiro supervisor. 

E foi também apresentada a seguinte questão norteadora: Como você, enfermeiro 

supervisor, tem contribuído com os enfermeiros assistenciais para promover o cuidado de 

Enfermagem, à luz da dimensão da espiritualidade? 

 

4.5.3.2 Entrevistas 

As entrevistas fluíram espontaneamente, como em uma conversa. Os entrevistados 

demonstraram e relataram sensação de tranquilidade e felicidade pela oportunidade de 

expressar suas percepções acerca das facilidades e das dificuldades de oferecer uma 

assistência de Enfermagem à luz da dimensão da espiritualidade, bem como o 

desconhecimento acerca dessa dimensão como elemento de cuidado na área.  

Esclarecimentos acerca dos conceitos de espiritualidade e religiosidade, das diferenças 

entre ambos e do conceito de cuidado holístico foram necessários no início de algumas 

entrevistas. Espontaneamente avançaram no decorrer das entrevistas, ora proferidos pela 

pesquisadora, ora requeridos pelos participantes que os solicitavam para melhor compreender 

e elucidar os pontos em questão na investigação. No entanto, os esclarecimentos foram sendo 

transmitidos cautelosamente com o intuito de não inferir nas reflexões e, consequentemente, 

na estruturação dos relatos. 

Na medida em que as questões eram respondidas, porém, muito breve e sucintamente, 

para viabilizar a compreensão das respostas, alguns estímulos foram utilizados, como: “fale 

mais sobre isso”, “explique melhor”, “como assim?”. Assim, os participantes puderam 

elucidar suas experiências da forma mais real possível, atreladas aos cuidados de 

Enfermagem, à luz da espiritualidade. 



 

Auxiliar na compreensão desses conceitos e esclarecer até sobre a profundidade das 

perguntas norteadoras se tornou necessário. Naturalmente, os enfermeiros se perceberam e se 

perguntaram sobre a maneira como vinham vivenciando tais conceitos na assistência de 

Enfermagem e na relação interpessoal com os pacientes, diante de elementos imateriais – 

porém existenciais – que permeiam o cuidado de Enfermagem. Tal questionamento pode ter 

ocorrido pelo fato de este tema ser pouco abordado na prática assistencial, educacional e 

gerencial do enfermeiro, o que não significa que seja pouco relevante, mas, sim, pouco 

compreendido e/ou de difícil verbalização. Por essa razão, torna-se importante destacar que a 

condução das entrevistas também foi fundamental para extrair ao máximo as subjetividades 

que os entrevistados queriam expor (CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014). 

Quanto ao tempo das entrevistas, a duração média foi de 17 minutos, variando entre 5 

minutos 36 segundos e 34 minutos. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio de forma 

oculta e na íntegra a fim de garantir a fidelidade do conteúdo relatado. Ocorreram em um 

clima de plena interação relacional, sem qualquer tipo de impedimento ou distração, aliás, dos 

compartilhamentos emergiram entrega, confiança e tranquilidade, certamente em 

correspondência à afirmação da ética e do sigilo das declarações. 

 

4.5.3.3 Particularidades da técnica de entrevista 

A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados adotada para conduzir com eficácia 

um conteúdo sistemático de conhecimentos de maneira mais completa possível com o mínimo 

de tempo. Direciona um diálogo orientado para um objetivo definido que, diante das 

perguntas, propicia ao sujeito discorrer sobre os temas ou fatos específicos, a partir de sua 

percepção e experiência na trajetória de vida pessoal e profissional (ROSA; ARNOLDI, 

2008). 

A entrevista permite obter informações por meio da conversação dinamizada por 

movimentos dialéticos do pensamento, constituindo uma sociabilidade dialética específica, 

limitada no tempo, sem continuidade de execução, sendo a confiabilidade um aspecto 

relevante dessa técnica, em grande parte, responsável pela validação dos dados coletados 

(POLIT; BECK, 2011). Para tanto, deverá centrar-se na cordialidade que conduzirá a inter-

relação de confiança. Cabe salientar que o relacionar, de modo específico, não é concretizado 

propriamente pelo diálogo, mas, sim, por questionamentos sem emissão de expressões de 

inferências e julgamentos sobre o relato (ROSA; ARNOLDI, 2008; POLIT; BECK, 2011). 



 

O universo da relação simultânea de perguntas e respostas concentra-se no desejo ou 

no anseio de se estabelecer reciprocidade, colocando a problemática da subjetividade. Essa, 

atrelada ao elemento constitutivo da alteridade presente na relação entre os sujeitos, não pode 

ser evitada, mas deve ser admitida e explicada para que possa ser controlada pelos recursos 

teóricos e metodológicos adotados pelo pesquisador (ROSA; ARNOLDI, 2008). 

Outro aspecto pertinente da técnica para a construção do relato é o conteúdo, pois a 

entrevista é um processo de edificação de dados acerca das experiências diversas que os 

sujeitos expressam pela linguagem, constituindo um produto sociocultural, que conversa com 

o referencial teórico do interacionismo simbólico.  

Nas falas, identifica-se a descrição de acontecimentos vividos pelo entrevistado, bem 

como as interpretações dessas experiências – acredita-se que tais fatos sejam constantemente 

reproduzidos na prática social, por isso, ao serem gravadas e analisadas, as falas deverão ser 

concebidas pelo pesquisador como processos e não como um ponto de vista pronto, pois a 

entrevista não se limita à coleta de dados, mas a uma gama de procedimentos complexos, 

capazes de nortear resultados, verídicos ou não, que precisam ser ancorados na reflexão 

teórica (ROSA; ARNOLDI, 2008). 

A modalidade de entrevista adotada foi a semiestruturada, composta por um roteiro 

com questões selecionadas e flexíveis, visando ter acesso às informações referentes a 

experiências e interações do participante em seu contexto natural de atuação e de forma a dar 

espaço às suas particularidades em relação ao objeto de estudo, por meio do diálogo e 

dinâmica da entrevista entre pesquisador e participante (FLICK, 2009; POLIT, 2011). 

 

4.6 Análise de dados 

Os dados quantitativos obtidos foram armazenados, organizados e processados no 

sistema Microsoft® Excel. Os resultados foram apresentados descritivamente e em tabelas no 

capítulo.  

As entrevistas gravadas em áudio foram transcritas na íntegra e, posteriormente, lidas 

em acompanhamento dos áudios, a fim de confirmar a fidelidade da transcrição e valorizar as 

palavras que carregassem um significado, pela entonação da voz ou repetição. Ao mesmo 

tempo, as informações do diário de campo eram registradas para verificar a possibilidade de 

análise no final da transcrição. Todas as etapas, de coleta e análise dos dados, foram 

realizadas pela pesquisadora, tanto para manter o sigilo das informações, como para estar em 



 

consonância e vibração com os relatos ouvidos, para assim qualificar as vivências expressadas 

pelos participantes.  

Para o tratamento dos dados qualitativos obtidos nas entrevistas, utilizou-se o método 

de organização e análise de conteúdo temático, que consiste em encontrar os núcleos de 

sentido que integram uma comunicação, cujas presenças e frequência tenham potencial para a 

finalidade analítica pretendida. Esta técnica permite analisar o que foi dito nas entrevistas e/ou 

observado pelo pesquisador de forma manifesta ou oculta. Na análise do material, busca-se 

classificar os dados por meio de palavras significativas, temas ou categorias que possam 

auxiliar na compreensão do que está por trás das falas (MINAYO, 2014; SILVA; FOSSÁ, 

2015). 

Nesta pesquisa, optou-se pela organização dos dados em forma de categorias, sendo 

que a análise temática foi desenvolvida em três etapas organizadas (MINAYO, 2014), 

elucidadas a seguir. 

A pré-análise constituiu a primeira etapa, a fase de organização desenvolvida para 

sistematizar as ideias iniciais e estabelecer os pontos relevantes das informações coletadas, 

que permite dar seguimento a um plano de análise. Compreendeu os passos de: 

1. leitura flutuante: após a transcrição das entrevistas, foi feita a releitura para se ter 

contato direto com a essência do texto e observar palavras ou expressões significativas que 

tinham relação com as hipóteses ou os pressupostos e as teorias relacionadas; 

2. constituição do corpus: etapa que demarca a importância do conjunto de 

elementos/expressões significativas de análise, respeitando os critérios de validade qualitativa, 

como a exaustividade, referente ao esgotamento da totalidade do texto; a homogeneidade, 

referente à clara separação entre as categorias a serem trabalhadas – os textos devem ser 

homogêneos e obedecer a critérios de seleção; a exclusividade, referente a um mesmo 

elemento que só pode estar em apenas uma categoria; e a adequação ou pertinência, referente 

aos elementos/expressões analisados que sejam adequados para responder aos objetivos; 

3. formulação e reformulação das hipóteses ou pressupostos: caracterizada por um 

processo de retomada da etapa exploratória, por meio da releitura do texto de maneira 

profunda e o retorno aos questionamentos iniciais. Este passo possibilita a revisão das 

interpretações feitas diante do que foi proposto verificar inicialmente, dando abertura para 

novas reflexões. 



 

A exploração do material foi a segunda etapa, que consistiu na operacionalização e 

organização das categorias visando conseguir o núcleo de compreensão que representasse as 

entrevistas. Consistiu, ainda, na codificação, considerando os recortes dos textos em unidade 

de registros, definição das regras de contagem e classificação/agregação das informações 

simbólicas, responsável pela especificação do tema ou das temáticas. 

A terceira etapa, de tratamentos dos resultados obtidos e interpretação, consistiu nas 

inferências e interpretações dos conteúdos, escolhendo novas dimensões teóricas ou 

empíricas, responsáveis pela especificação do tema, emergidas da leitura do material das 

entrevistas. 

Por fim, ressalta-se que, para a adequada aplicação da técnica de análise de dados, foi 

fundamental a repetição da leitura das etapas, a fim de trazer à consciência as características 

semelhantes e discrepantes que pudessem existir e conduzir a reconstrução das informações e 

do contexto de forma admissível. De modo geral, é no percurso de refinamento que se alcança 

uma análise abarcada de riqueza e profundidade (MINAYO, 2014). 

 

4.7 Aspectos éticos 

A ética revela-se como elemento essencial e norteador do exercício profissional, bem 

como do desenvolvimento de pesquisas científicas que envolvem seres humanos. Visando 

atender às diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa, de acordo com a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a pesquisa foi submetida à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP (CEP/EEUSP), com CAAE: 

69936417.7.0000.5392 e parecer nº 2.240.504, e do Centro de Ensino e Pesquisa (CENEPES), 

da Instituição Coparticipante, com CAAE: 69936417.7.3001.5447 e parecer nº 2.464.943. A 

coleta de dados foi iniciada após a liberação dos pareceres de aprovação. 

Desta maneira, no primeiro encontro, os enfermeiros foram orientados sobre os 

objetivos da pesquisa e informados que sua participação seria por meio de entrevista gravada 

em áudio. Foi-lhes garantido o sigilo das informações e a possibilidade de interromper essa 

participação a qualquer momento que julgasse conveniente, sem nenhum tipo de prejuízo. O 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para Gravações das Entrevistas em Áudio (Apêndice B) foram aplicados 

em todas as entrevistas, individualmente, após a formalização pelas assinaturas, na presença 



 

da pesquisadora. Uma via de cada termo foi entregue ao entrevistado – a outra permaneceu 

com a pesquisadora. 



 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor compreensão do desenvolvimento do estudo, optou-se por fazer a 

apresentação dos resultados em duas etapas: 

1. Caracterização dos participantes do estudo, com base nos dados quantitativos 

descritivos; 

2. Exposição das categorias de análise extraídas das entrevistas acerca da dimensão da 

espiritualidade na gestão do cuidado de enfermagem. 

 

5.1 Caracterização dos participantes do estudo 

Conforme mencionado no item 4.3, participaram da pesquisa 38 enfermeiros, sendo 30 

de função assistencial e oito de supervisão. 

O grupo analisado foi, majoritariamente, constituído por mulheres (87%), como 

mostra a Tabela 1, cujos dados confirmam uma assertiva histórica. 

A enfermagem, por tradição, estrutura e cultura, sempre contribuiu para essa 

feminilização da profissão e do campo da saúde. Em artigo publicado pelo Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN) em 2016 sobre as características gerais da enfermagem, Machado 

et al. (2016) demonstraram que, de fato, a categoria ainda é predominantemente feminina 

(85,1%), contudo tem registrado uma presença crescente (14,4%) de homens, desde a década 

de 90, firmando uma tendência à masculinização na composição da profissão. 

Com relação à idade dos participantes do estudo, observa-se 63% do seu contingente 

com idade entre 20-40 anos (Tabela 1). Esse percentual corrobora os resultados divulgados 

pelo COFEN em 2016, os quais mostram que, embora o quadro de profissionais de 

enfermagem seja representado por diferentes faixas etárias, mais de 1 milhão e 100 mil 

profissionais têm idade até 40 anos (61,7%), o que retrata uma composição 

predominantemente jovem-adulta, visto que a contagem da idade inclui tanto os anos de 

formação quanto o tempo das diferentes fases da vida profissional, vivenciadas até o 

momento atual, durante o exercício profissional (MACHADO et al., 2016). 

 



 

Tabela 2- Caracterização dos enfermeiros quanto ao sexo, faixa etária e orientação 

religiosa. São Paulo, 2017-2018. 

Caracterização 

Enfermeiros 

Assistenciais 

Enfermeiros 

Supervisores 
Todos 

N % N % N % 

 Sexo 

Feminino 25 83 08 10 33 87 

Masculino 05 07 - - 05 13 

 Faixa etária 

20 - 30 anos 06 20 - - 06 16 

31 - 40 anos 13 43 05 63 18 47 

41 - 50 anos 11 37 03 37 14 37 

 Orientação Religiosa 

Católica 12 40 05 63 17 45 

Evangélica 08 26 02 25 10 26 

Espírita 02 07 -  02 05 

Não tem religião 08 27 01 12 09 24 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

Quanto à orientação religiosa, ou seja, a religião, 45% dos enfermeiros declararam ser 

católicos. Somados, evangélicos (26%) e espíritas (5%) atingem um percentual de 31%, 

tornando-se menos expressivos no conjunto de participantes declarados como adeptos de 

alguma religião (Tabela 1). Contudo, ao serem questionados sobre sua religiosidade, ou seja, 

especificamente sobre as práticas religiosas, 70% dos que declararam possuir orientação 

religiosa (29 enfermeiros) afirmaram não vivenciá-la, exclusivamente, de acordo com as 

determinações das respectivas religiões às quais se consideram afiliados.  

A realidade de se ter uma religião declarada e não praticá-la de acordo com suas 

recomendações doutrinárias pode ser observada em grande parte da população.  Com base nos 

constructos da sociologia realista, essa realidade pode ser justificada pelo fato de as pessoas 

não se identificarem plenamente com os dogmas religiosos, ao incorporá-los em 

circunstâncias laicas, ao longo da vida, e, consequentemente, não se satisfazerem com eles 

(CULLEN, 2016).  



 

De acordo com Murad (2012, p. 122), “a religião é uma prática que se adota ou não 

[...]. Cada religião cria um jeito próprio de marcar a relação com o sagrado [...]. As 

espiritualidades são dependentes das diferentes tradições religiosas, embora haja, também, 

semelhanças entre elas”. Segundo Lima (2013, p. 75), pode se dizer também que, tal prática, 

“quando bem orientada, [a religião] pode ser um excelente esforço para o avanço da 

espiritualidade”. 

Já os enfermeiros que declararam não ter religião alguma, se assumiram como 

espiritualizados. Isso significa que, em sociedades espiritualizadas, as pessoas tendem a estar 

menos  receptivas às instituições e regras religiosas para obter orientações sobre como se 

comportar, como serão julgadas ou recompensadas por comportamentos adequados, nesta 

vida ou na próxima, se receberão perdão por pecados cometidos ou consolo em tempos de 

aflição e crise (CULLEN, 2016). Em vez disso, buscarão vivenciar práticas espiritualizadas 

com mais energia, na tentativa de entender o significado de sua existência no âmbito das 

experiências da vida, considerando alavancar o aprendizado pessoal mediante o sincretismo 

para adquirir sabedoria espiritual (TIMMINS, MCSHERRY, 2012). 

Tabela 2 - Caracterização dos enfermeiros quanto à formação acadêmica e função 

profissional. São Paulo, 2017-2018. 

Caracterização 

Enfermeiros 

Assistenciais 

Enfermeiros 

Supervisores 
Todos 

N % N % N % 

Tempo Formação Acadêmica 

≤ 05 anos 05 17 00 00 05 13 

05 ⱶ 10 anos 22 73 03 37 25 66 

10 ⱶ 20 anos 03 10 05 63 08 21 

Especialização 

Lato Sensu 
 

Sim 22 73 08 100 30 79 

Não 08 23 00 00 08 21 

Tempo Função Profissional 

≤ 05 anos 20 67 04 50 24 63 

05 ⱶ 10 anos 09 30 03 38 12 32 

10 ⱶ 20 anos 01 03 01 12 02 05 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 



 

Considerando a formação acadêmica, no que tange ao tempo percorrido até o 

momento atual, durante o exercício na profissional (Tabela 2), a maior parte dos enfermeiros 

(66%) tem entre 5-10 anos de formados. Nesse quesito, 78,9% dos participantes do estudo 

referem ter pelo menos uma pós-graduação lato sensu, os quais também informam já ter tido 

oportunidade de atuar ou estar atuando em sua área de qualificação profissional. Quanto ao 

tempo de exercício profissional, em ambas as funções, 67% e 50% respectivamente, estão 

atuando há menos de cinco anos, seguidos dos enfermeiros (32%) que têm experiência entre 

5-10 anos. 

Observa-se no quadro dos participantes, pelo tempo de formação e atuação 

profissional, que estes estão no auge da 1ª e da 2ª fase do percurso profissional, as quais já 

foram introduzidas anteriormente na descrição da contagem da idade. A saber, essas fases, 

inerentes ao percurso e amadurecimento profissional, podem ser denominadas por: 1. O início 

da vida profissional, em que os profissionais são recém-formados, sem definição clara de qual 

área de atuação querem ingressar e como se dará sua inserção no mercado de trabalho; 2. 

Formação profissional, fase em que buscam se qualificar nas suas áreas de interesse ou do 

serviço que estão inseridos, para melhor se habilitarem na carreira, especializando-se por 

meio de uma ou mais pós-graduações; e 3. Maturidade profissional, fase na qual se que os 

profissionais estejam em suas plenas competências cognitivas, técnicas, práticas e de 

afirmação da identidade profissional (MACHADO et al., 2016). 

 

5.2 Categorias de análise 

Com base na análise das entrevistas dos enfermeiros (assistenciais e supervisores), 

foram identificados núcleos de sentido que traziam convergência aos objetivos do estudo, 

constituindo quatro categorias temáticas que evidenciam os resultados desta pesquisa, 

apresentadas na sequência. 

Categoria 1: Cuidado à luz da dimensão da espiritualidade: dialogando com os 

enfermeiros. 

Categoria 2:Compreendendo a espiritualidade na gestão do cuidado de enfermagem. 

2.1 Significados da espiritualidade; 

2.2 Vivenciando a espiritualidade em conexão consigo e com o outro; 

2.3 Espiritualidade como elemento do cuidado de enfermagem; 



 

2.4 Espiritualidade silenciosa no cuidado de enfermagem; 

2.5 Diálogo acerca da espiritualidade entre os profissionais de enfermagem. 

Categoria 3: Espiritualidade na gestão do enfermeiro supervisor; 

3.1 Enfermeiros supervisores que reconhecem a dimensão espiritual do cuidado e se 

sentem integrantes da assistência à luz da espiritualidade; 

3.2 Comunicação como ferramenta essencial na gestão de enfermagem; 

3.3 Enfermeiros supervisores que reconhecem a dimensão espiritual do cuidado, mas 

não se sentem integrantes da assistência à luz da espiritualidade. 

Categoria 4: Formação profissional para a assistência à luz da espiritualidade. 

Todas as categorias dialogam entre si e apresentam componentes que ilustram a forma 

como os enfermeiros expressaram entender e vivenciar a espiritualidade no âmbito pessoal e 

profissional. As falas foram alocadas nas categorias de acordo com os núcleos de sentido 

propostos em relação ao que mais deu sustentação para a compreensão do objeto de estudo. 

As falas descritas estão identificadas por letras, como, por exemplo, Ea e Es, 

correspondendo o “E” a enfermeiro, o “a”, a assistencial e o “s”, a supervisor. E por um 

número sequencial, em ordem crescente, sendo, porém, escolhidas as que mais se 

aproximaram dos núcleos de sentido de cada categoria. 

 

5.2.1 Cuidado à luz da dimensão da espiritualidade: dialogando com os 

enfermeiros 

Em concordância com Minayo (2014), posso afirmar, enquanto pesquisadora, que ter 

um olhar sensível e trazê-lo como ponto complementar e forte, por meio das observações 

registradas no diário de campo, utilizando-o durante a coleta de dados, é esperado e contribui 

positivamente para pesquisa. 

Na minha percepção, reconhecer a experiência relacional com os enfermeiros, focada 

no ambiente em que eles estabelecem profundos vínculos, associada à experiência de fazer 

anotações no diário de campo, me possibilitou gerar uma nova fonte de informações no corpo 

do estudo, elucidada na construção desta categoria. 

A possibilidade de ouvir as gravações e ler as transcrições acompanhadas das 

anotações do diário, detalhando as emoções e as reflexões expressas nos gestos e 



 

comportamentos dos enfermeiros ao discorrerem sobre o assunto, me permitiu notar que estas 

etapas formam uma unidade em relação às concepções analisadas. Nesse entendimento, a 

descrição das observações, aos poucos, foi sendo clarificada e articulada com os conteúdos 

das entrevistas, que trouxe, em seu bojo, particularidades subjetivas que deram base à análise 

das ideias centrais e dos núcleos de sentido identificados nas transcrições. 

Corroborando o exposto, para Oliveira (2014), o caráter intimista e subjetivo, 

construído entre linhas, no diário de campo, permite observar e apreender os significados 

atrelados às situações vividas pelos participantes de pesquisa. Na presença das aproximações, 

além da importância do descritivo, manifestado nos relatos, há também o reflexivo, a parte 

que apreende mais o ponto de vista do pesquisador observador, trazendo ideias e 

preocupações.  

Assim, no percurso dessa construção de conhecimento, ao iniciar as entrevistas com os 

enfermeiros e incitá-los a falar sobre a dimensão da espiritualidade na assistência de 

enfermagem, muitos demonstraram tranquilidade, alguns, porém, manifestaram expressões de 

interrogação, como se quisessem dizer “Nossa, o que será isso?”. Como se estivessem 

comunicando suas necessidades de pensar, rir, permanecer em silêncio e pedir para repetir a 

pergunta antes de se colocar acerca do assunto da pesquisa. Pareciam dizer "O que eu faço 

agora, tenho que ficar aqui?". Estas foram as formas de se expressarem diante do desafio, 

proposto no tema e na entrevista. 

Como respostas iniciais aos relatos que se seguiriam à reflexão sobre o tema, os 

participantes iniciavam com as frases: “Que bom que têm profissionais estudando o 

assunto.”;“É válido falar sobre espiritualidade porque passamos por isso todos os 

dias.”;“Nossa nunca pensei nisso.”;“É algo muito complexo, é importante, mas difícil de 

falar porque é algo ainda abstrato.” e “Já passei por essa experiência e fico emocionada por 

lembrar como aconteceu.”. 

Embora se referindo à dificuldade para conversar sobre o assunto, eles afirmaram o 

quanto esta entrevista seria importante para que pudessem refletir sobre como estavam 

cuidando do paciente nesse âmbito. Na medida em que foram sentindo segurança para 

discorrer sobre suas percepções e formas de cuidado, que abarcam as demandas espirituais 

dos pacientes, foi solicitada minha confirmação, com frases como: “Repete isso de novo.”;“É 

sobre isso que você quer que eu fale?”em concordância com os raciocínios expostos, e com a 

intenção de encontrar um norte para as suas falas. 



 

Nos diários de campo, registrei momentos em que os participantes trouxeram ricas 

reflexões sobre o tema, acompanhadas por expressões de emoção e interrogações, conforme 

se observa nos acontecimentos descritos por mim, incluindo os trechos dos participantes. 

No setor de pediatria, em frente ao balcão onde estavam os profissionais de saúde, 

perguntei pela enfermeira, pronunciando o seu nome. Ela, então, se levantou 

sorridente, acolhedora e disse que estava me esperando. Seguimos para sala 

preparada para a entrevista e, após os esclarecimentos, iniciamos a entrevista. Ela, 

de sorridente, tornou-se expressivamente reflexiva, fez uma pausa e disse: [...] que 

bom que têm profissionais estudando esse assunto, porque é muito importante, mas 

pouco discutido na área clínica. No cuidado à criança, somos mais sensíveis à 

espiritualidade da família, porque eles trazem a fé de uma maneira forte [...] 

(Ea21). 

Embora surpresa, demonstrou-se também satisfeita com a abordagem do assunto, 

sobretudo com o que tinha para falar a respeito. A participante foi pontual ao destacar que é 

importante estudar a espiritualidade, que tem sido pouco discutida na assistência ao paciente, 

como referido por ela, “na área clínica”, ressaltando que, no cuidado à criança, os 

profissionais são mais sensíveis à espiritualidade em decorrência da forma que a fé é 

apresentada na vida da criança e da família durante o processo de hospitalização. 

A importância de se estudar a espiritualidade parte, primeiramente, do entendimento e 

do reconhecimento de que é essencial para vida humana. Os resultados deste estudo também 

são apontados por Góes (2016) que, ao pesquisar a ressignificação do adoecimento junto aos 

profissionais de enfermagem, descreve que a busca pelo autoconhecimento e a vivência da 

espiritualidade oportuniza descobrir as próprias verdades, acreditar no que faz bem e, enfim, 

ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Diante desse fato, podemos caracterizar o significado 

do indivíduo sendo modificado a partir do contato e da interação com o outro, que gera uma 

interpretação para poder agir em relação a si mesmo e ao próximo. 

De acordo com o interacionismo simbólico que fundamenta este estudo, podemos 

interpretar que, nas relações entre paciente, família e profissionais de saúde, foram atribuídos 

pelos indivíduos significados emergidos da interação social de convivência, simbolizados na 

experiência do cuidar. Desse modo, caracteriza-se o conceito da natureza da ação humana, 

relativo a indivíduos sociais que participam de experiências em comum, conduzidos por 

razões, como as crenças que lhes agregam sentido de vida (BLUMER, 1969; CHARON, 

2010). 

A assimilação da forma como os enfermeiros e os demais profissionais de saúde 

desenvolvem o cuidado ao paciente pode ser reconhecida no “assumir o papel do outro”, no 

sentido de entender como oferecer o cuidado espiritual em consonância com os valores, as 



 

expectativas e as crenças de pacientes e familiares (CHARON, 2010). Nesse entendimento, 

Rocha, Pereira e Silva (2018) referem que o cuidar é a característica predominante da 

profissão de enfermagem, implicando uma aliança ética com a sociedade, a sustentação de 

uma assistência humana, holística e com olhar sistêmico, a perspectiva de preservar a 

dignidade e a unicidade do ser em sua totalidade. 

Diante do exposto, a observação do contexto dinâmico do cumprimento da conduta 

profissional, associado aos deveres sociais de auxílio ao próximo, ao paciente e à família a 

partir da valorização de suas demandas espirituais, pode ser atribuída à relação do conceito de 

self, em sua face “mim”, atuando no mundo ao guiar sua interação compartilhada com o outro 

(BLUMER, 1969; CHARON, 2010). 

Retomando a afirmação da importância do “estudar e discutir” a espiritualidade para a 

prática clínica (Ea21), tal discurso reforça, para o enfermeiro, mesmo tendo um vínculo mais 

estreito com a pediatra, a preocupação com a carência de incentivo ao ensino voltado para o 

tema da espiritualidade na área clínica. 

Esse achado converge com os estudos de Li-Fen et al. (2015) e Góes (2016), no que 

tange ao fato de, mesmo com a demonstração de familiaridade com a espiritualidade 

associada às suas práticas usuais, os participantes do estudo afirmarem que precisaram 

incorporar o conhecimento ao tema no decorrer da experiência profissional, pois faltou este 

aprendizado em suas formações acadêmicas. 

Em adição, alguns enfermeiros informaram que participar deste estudo agregou 

conhecimentos e trouxe uma melhor compreensão em relação à influência da prática espiritual 

para a superação da dor e do sofrimento vivenciados no cotidiano da enfermagem, bem como 

mostrou caminhos para incluirem suas práticas elementos e resultados que podem auxiliar os 

pacientes e seus familiares, aspectos também pontuados no relato seguinte: 

Na área de cuidados críticos e semicríticos, a enfermeira demonstrava estar agitada e 

preocupada por estar saindo do setor e alegar ter pacientes muito graves. Ao 

sentarmos, abri um sorriso e peguei em sua mão, agradecendo por ter aceitado 

conversar sobre o assunto. Ela foi se acalmando e dando atenção ao que eu falava e, 

então, pronunciou: Gosto desse assunto e já passei por experiências em que a 

espiritualidade era viva em alguns pacientes [...] e fico emocionada por lembrar 

como aconteceu, porque sempre deu tudo certo com eles, com os familiares. A 

espiritualidade era viva em alguns pacientes e também com alguns profissionais que 

cuidavam deles [...] (Ea28). 

Ao se envolver com o momento da entrevista, a enfermeira afirma gostar do assunto e 

começa resgatar, em sua memória, experiências de enfermagem que envolveram a 



 

espiritualidade, mencionando que agregá-la às práticas de cuidado refletiu-se positivamente 

na vida dos pacientes e profissionais que buscaram incorporá-la. 

Iniciei agradecendo ao participante por ter aceitado o convite. Ele fixou olhar 

enquanto eu estava falando, no desenrolar da entrevista, e me disse: [...] acho difícil 

falar sobre religião e, mesmo sendo importante, é difícil falar sobre o que os 

pacientes acreditam, porque é algo abstrato e o plantão é corrido [...] (Ea8). 

As falas acima revelam o reconhecimento dos enfermeiros sobre a necessidade de se 

abrir espaços para compartilhar o assunto da presença da espiritualidade e da religiosidade em 

sua vida, na do paciente e na da família. Todavia, o que se infere como algo novo ou 

desconhecido em seus relatos já é inerente ao cuidar e ocorre dentro do ambiente hospitalar, 

mediante qualquer contato entre os usuários e os profissionais de saúde. Portanto, retoma-se a 

noção de que é no olhar e na relação consigo e com o outro que surgem oportunidades de se 

superar e se abrir para o aprender como uma esfera natural do saber. 

Ao procurar dar visibilidade à tendência para o entendimento da espiritualidade e 

religiosidade, os resultados deste estudo convergem com a investigação de O’Brien et al. 

(2019), que buscou o significado da espiritualidade junto aos enfermeiros que realizaram um 

treinamento sobre espiritualidade e cuidado espiritual. Os autores notaram que os 

participantes traziam ideias preconcebidas sobre espiritualidade e religiosidade, como se 

fossem sinônimos. Pelo fato de não compreenderem totalmente a diferença, surgiram 

sensações angustiantes geradas quando se deparavam com as necessidades espirituais dos 

pacientes, sentindo-se preocupados em ajudar de alguma forma. 

Essa atitude mostrou a dificuldade destes profissionais para discorrer acerca do tema 

em pauta. Realmente, falar sobre a "essência da espiritualidade" requer conhecer as próprias 

demandas espirituais e as dos pacientes, levando-se em conta que a ação de cuidado espiritual 

não é algo simples e fácil para quem está entrando em contato com essa nova possibilidade de 

interação. Entretanto, todos os participantes reconheceram que precisam adquirir habilidades 

e conhecimentos, além de ter clareza sobre as necessidades espirituais dos pacientes e sobre 

como cuidar deles, com a finalidade de prestar um cuidado holístico e humanizado, o que é 

esperado por todos pacientes que procuram atendimento à saúde (LI-FEN et al., 2015). 

Situação semelhante foi também demonstrada em estudos voltados para investigar a 

experiência da espiritualidade, respectivamente, em uma equipe interdisciplinar de cuidados 

paliativos (ARRIEIRA et. al., 2018) e de saúde mental (LAVORATO NETO, 2016). Em 

ambos foi constatado que as ações dos profissionais, relacionadas à espiritualidade, quando 

abarcadas por empatia e orações, dão sentido ao trabalho dos profissionais, por lidarem com a 



 

terminalidade do outro e objetivarem, neste percurso, a promoção da humanização, 

considerando que as ações mais próximas e sensíveis podem promover conforto e dar suporte 

para minimizar a dor e o sofrimento do paciente e da família. Todavia, é fulcral que os 

profissionais desenvolvam consciência e pensamento positivo na relação e na conexão de 

transcendência, buscando algo dentro de si, pois essa conduta traz resultados benéficos. 

Algumas das dificuldades apresentadas, nos primeiros encontros, para discorrer sobre 

o assunto, foram atribuídas ao desconhecimento sobre a própria espiritualidade. Alguns 

profissionais alegaram que, durante a graduação, não tiveram uma disciplina que abordasse 

esta temática, ficando sem oportunidade para criar grupos de estudo e compartilhar como a 

percebiam, mesmo sabendo que estaria presente em suas vidas e na futura profissão. Ficou 

claro o quanto a falta de espaço formativo pode ter influência no não despertar para a 

espiritualidade, que é inerente à enfermagem. 

Nesse sentido, concebe-se que a falta de formação acadêmica e continuada, que 

contemple o preparo para abordagem da espiritualidade em saúde, pode ser considerada 

negligência, por levar à instrução insatisfatória dos futuros profissionais. Tal situação se torna 

preocupante, visto que, ao integrar-se ao cuidado, sobretudo em cuidados paliativos, não será 

possível ao profissional abster-se dessa demanda que permeia a assistência (ARRIEIRA et al., 

2018). 

Essa preocupação remete a pontuar que parece haver falhas curriculares nas 

faculdades, escolas de enfermagem e nos serviços de saúde, pois ainda são geradas poucas 

oportunidades de estudo e compartilhamento sobre espiritualidade. Por outro lado, quando 

atuam como profissionais, os enfermeiros sabem que há demandas proferidas pelos pacientes 

requerendo intervenções mais ativas e maior interação com a equipe multiprofissional. 

Entretanto, mesmo tendo contato com essa realidade, os profissionais ainda não despertaram 

para a necessidade de buscar conhecimento e dedicar tempo ao aprendizado do significado da 

espiritualidade no cuidado holístico em enfermagem. 

Acredita-se que essa realidade se mostra desafiadora para os profissionais que atuam 

no campo da saúde, especificamente, na enfermagem, pois não existe um caminho único – 

lembrando que o caminho se faz caminhando, expandindo a consciência, desenvolvendo a 

paciência e o olhar para os aspectos subjetivos do paciente. Cabe aqui uma observação: o 

paciente que trabalha sua espiritualidade, por vezes, necessita de silêncio e permanecer, por 

alguns momentos, sozinho, pois cada paciente tem sua forma de conexão e deve identificar 

seu ponto de força. Por isso, é comum esta necessidade de privacidade para atender e entrar 



 

em contato com sua alma, como uma escolha positiva. O ficar consigo mesmo ocupa um lugar 

de solitude; ou seja, de estar consigo e bem, deixar ser tocado pelos bons sentidos e aprender a 

amar-se e admirar sua força interna, independentemente de seu estado de saúde. 

Para o profissional de saúde, ainda é difícil compreender a importância de oportunizar 

ao paciente usufruir desse encontro, o que lhe é devido, considerando que as mudanças não se 

manifestam por fora, e sim pelo que já se encontra dentro de cada um. Porém, o não se 

adequar, de alguma forma, às demandas espirituais atreladas ao cuidado de saúde na 

enfermagem pode, por vezes, ser caracterizado como negligência, dado que tem aumentado o 

interesse das pessoas em viver a espiritualidade, em qualquer fase da vida, em busca de força, 

bem-estar e paz (O’BRIEN et al., 2019). 

Segundo White e Hand (2017), os pacientes querem abordar sua espiritualidade com 

os enfermeiros. Os resultados de suas pesquisas sugerem que os enfermeiros têm capacidade 

de se empoderar dessa competência para atender às necessidades espirituais mediante o 

cuidado genuíno, a receptividade. Com proatividade e administração do tempo para ouvir, 

podem desenvolver habilidades empáticas e construir relacionamentos a fim de se conectar 

com o universo do cuidado a partir do diálogo e das atividades espirituais. 

Neste patamar, é interessante observar o quanto acrescentaria aos profissionais 

resgatar e cultivar a prática do cuidado com humanismo, sensibilidade, empatia e compaixão 

no exercício da profissão (PETERSEN et al., 2017; ARRIEIRA et al., 2018), com o 

sentimento pautado no amor e um olhar para o sofrimento sem o sentimento de pena, 

posicionar-se no cuidar com uma atitude de verdadeira presença e compreensão do sofrimento 

dos pacientes e de seus familiares. 

Ao adotar essa postura, o profissional tende a sair da inércia do cumprimento de 

procedimentos técnicos e tarefas em busca de fazer algo existencial e engrandecedor para 

outrem, uma vez que a espiritualidade, palavra muito ouvida e disseminada no contexto atual, 

é hoje associada à solução para nossas aflições e para a falta de equilíbrio presente na vida 

moderna e poderia ser mais bem cultivada. O que muitos desconhecem ou é o fato de haver 

uma infinidade de meios de direcionar a espiritualidade, não necessariamente tendo ela 

relação com alguma religião, crença ou doutrina específica. 

A empatia e a compaixão nem sempre são adequadamente entendidas por assumirem 

diferentes significados. O ponto comum é que se referem a uma atitude frente ao sofrimento. 

Empatia é olhar com o olhar do outro, é considerar a possibilidade de uma perspectiva 



 

diferente da sua; é sentir-se como se sentiria, caso se estivesse, na situação e nas 

circunstâncias experimentadas por outra pessoa. A falta de empatia é desconsideração às 

diferentes percepções da pessoa em si, pois desconsidera seus valores, seu sistema de crenças 

ou seus desejos. A compaixão, por sua vez, é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro 

e não ter indiferença frente ao sofrimento do outro (GOLDIM, 2006). 

Empatia e compaixão são retratadas magistralmente na obra Rei Lear, que descreve 

esta relação com o sofrimento. 

Quem sofre sozinho, sofre muito mais em sua mente-espírito. Deixa para trás a 

liberdade e a alegria. Mas a mente-espírito com muito sofrimento pode superar-se, 

quando a dor tem amigos e suportam a sua companhia, quão leve e suportável a 

minha dor parece agora (SHAKESPEARE, 1606 apud GOLDIM, 2006). 

O distanciar-se do diálogo atrelado às diferentes dimensões humanas, incluindo a 

espiritualidade, pode vir a contribuir para que os profissionais não priorizem nem se 

aprofundem no conhecimento da temática, sobretudo os profissionais da enfermagem, que são 

os sujeitos de interesse do presente estudo. 

Ao discorrerem sobre suas percepções e experiências no assunto, foi possível 

identificar as tentativas que os enfermeiros fizeram para relatar seu conhecimento sobre as 

necessidades espirituais dos pacientes em relação ao cuidado espiritual. Ficou claro o quanto 

tentavam resgatar as experiências, em suas lembranças e reflexões, na realidade do contexto 

de trabalho. 

 

5.2.2 Compreendendo a espiritualidade na gestão do cuidado de enfermagem 

Na conjunção dos relatos, os participantes explicitaram suas concepções acerca da 

espiritualidade e como a vivenciavam, expressando os significados em relação à vida pessoal 

e profissional. 

 

5.2.2.1Significados da espiritualidade 

Os significados de espiritualidade deram início aos diálogos: os participantes foram 

convidados a dizer qualquer palavra ou expressão que definisse espiritualidade. Diferentes 

termos foram pronunciados, porém respeitou-se a singularidade do sentido na dimensão da 

espiritualidade. 



 

Os discursos revelaram a necessidade que os participantes tiveram de refletir acerca de 

como entendiam a espiritualidade para si mesmos, pois silenciaram antes de responder, o que 

pareceu ser uma reflexão profunda diante do questionamento. Ao responderem, apontaram 

valores morais intrínsecos, bondade e paz, como uma verdade em suas concepções, cuja 

significância e ressonância de pensamentos, ilustradas abaixo, foram singulares para cada 

relato. 

As definições para os significados de espiritualidade foram retratadas em diferentes 

expressões, conforme apresentado no Quadro1. 

Quadro 2 - Significados atribuídos à espiritualidade pelos enfermeiros 

Algo além da vida material 

Algo bom 

Algo interno 

Algo maior/Ser superior 

Algo em que se acredita 

Atitude para com os outros 

Base do ser humano 

Conexão consigo mesmo, com Deus, com o entorno e com a natureza 

Encontro consigo mesmo e com Deus 

Equilíbrio existencial 

Essência de vida 

Fôlego de vida 

Humanização 

Não pode ser vista, mas pode ser sentida 

Pode ser alcançada na pessoa e nos outros 

Presença de crença 

Presença de espírito 

Presença de paz 

Religião 

Sentido de vida 

Sustentação do ser humano 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Todavia, uma variedade específica de definições se destacou no grupo de 

participantes, como: algo interno, essência de vida, conexão, algo maior/ser superior e sentido 

de vida, conforme a nuvem de palavras na Figura 1. 



 

Figura 2 - Significados de espiritualidade destacados pelos enfermeiros 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Para definir os significados de espiritualidade, os profissionais perpassaram pelas 

próprias concepções, crenças e valores; sendo necessário refletir para, então, falar. O espaço 

construído para o diálogo e o esclarecimento certamente oportunizou, aos enfermeiros, a 

possibilidade de ter tranquilidade para compartilhar o que pensavam sobre o tema da 

pesquisa. 

 

5.2.2.2 Vivenciando a espiritualidade em conexão consigo e com o outro 

Os significados de espiritualidade, como “algo interno” e “essência de vida” foram os 

mais comuns, mencionados como componentes existenciais e perceptíveis perante a interação 

relacional consigo mesmo, com algo maior, com Deus e com o entorno, podendo ser 

ressignificado e contribuir para o alcance da presença de paz e qualidade de vida. 

Muitos autores têm apresentado evidências promissoras de que a vivência da 

espiritualidade pode melhorar o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde física e mental 

(PUCHALSKI et al., 2014), aumentar a sobrevivência e, na prática clínica, otimizar os 

resultados clínicos. Quando há autoconhecimento e práticas constantes estimulando a 

consciência sobre a espiritualidade, as pessoas tendem a apresentar melhores condições de 

saúde mental, relacionamentos sociais, relação com o meio ambiente, ser mais otimistas, 

felizes (VITORINO et al., 2018), aumentar o interesse em cuidar de si e a satisfação para 

realizar suas atividades diárias, mesmo doentes (REED, 2009). 

Perceber a espiritualidade em harmonia com “algo maior e/ou com Deus” demonstra o 

senso de estar em conexão com o transcendente, o que constitui o significado de 

espiritualidade congregando experiências de fé e crenças, que podem ou não estar 



 

relacionadas à religião (KOENIG, 2012). A percepção de harmonia com o transcendente 

influencia o estado de afinidade e a sensação de se pertencer ao todo, de forma agradável e 

prazerosa (LAVORATO NETO, 2016), como elucidam as falas seguintes: 

[...] na oportunidade de viver [...] e [me] relacionar com as pessoas [que] me dão 

sentido de vida, principalmente com os pacientes que precisam da nossa alegria e 

força para cuidar deles. E, para mim, isso é espiritualidade, porque a vida faz com 

que eu me comunique com Deus, direta e indiretamente. [...] e mesmo estando longe 

da minha religião, me sinto interligado com Ele (Deus) [...] (Ea10). 

Entendo que a espiritualidade é viver em conexão e harmonia com meu interno, que 

permite contato com Deus, e isso me conecta com o universo de forma geral [...] 

(Ea27). 

Ao explicar como têm vivenciado a espiritualidade, os participantes demonstraram 

segurança e familiaridade com o tema ao mencionar que é a oportunidade de viver, de 

conectar com o seu interno e com Deus, o que lhes permite interagir com o mundo e se 

relacionar com as pessoas, incluindo os pacientes, de maneira construtiva, levando alegria e 

paz aos que estão ao seu redor. 

Segundo Puchalski et al. (2014), a compreensão de viver a espiritualidade confere, de 

alguma forma, a consciência do eu interior e um sentido de relação significativa para com o 

propósito e a maneira como os indivíduos experimentam suas conexões com o momento, 

consigo mesmos, com os outros, a natureza, o significante e o sagrado, podendo ou não levar 

ao desenvolvimento de práticas religiosas. Sob este aspecto, quando o indivíduo passa a 

seguir uma religião e a praticá-la, temos a religiosidade (KOENIG, 2012). 

A percepção desses componentes existenciais, quando trazida à consciência, tende a 

propiciar ao indivíduo clareza acerca do que é e do que precisa no campo de interação 

relacional diante dos acontecimentos, o que o leva a modificar significados, por se sentir 

ligado às dimensões que transcendem o seu eu e que podem ser experienciadas em nível 

“intrapessoal”, a conectar-se consigo mesmo, em nível “interpessoal”, a conectar-se ao 

contexto do outro e do ambiente e, em nível “transpessoal”, a conectar-se com a força maior, 

Deus (REED, 2009). 

Nesse movimento, percebe-se que a espiritualidade é algo que vai além de crenças 

religiosas ou da fé em algum ser maior. No entanto, pode-se pensar que a espiritualidade seja 

um conjunto no qual, dentre outras coisas, está incluída a religião e, dentro da religião, está a 

religiosidade (CULLEN, 2016). 

Após atribuírem significados à espiritualidade, os participantes foram cautelosos ao 

falar sobre a relação do tema com suas experiências de vida e tomadas de decisão, deixando 



 

explícito, a todo o momento, que expressavam de forma individual o que pensavam dessa 

relação. Evidentemente, ficou clara a preocupação em opinar, procurando enfatizar o pronome 

“eu” para afirmar que o relato era pessoal e fazendo considerações sobre ser um assunto 

abstrato, carregado de subjetividade, como manifestam as seguintes falas: 

Eu acho que a dimensão da espiritualidade dá sentido à vida como o todo, quero 

dizer, dá sentido para o funcionamento das partes física, mental e social, sabe? [...] 

Ela é integrada e faz movimentar o ser humano em busca de seus ideais e na 

superação dos desafios, como as perdas e as doenças, por exemplo, para seguir a 

vida da melhor forma [...] (Ea1). 

Eu acho que, ao mesmo tempo em que penso que a espiritualidade é subjetiva, sei 

que não, porque nos ajuda a refletir sobre a maneira que vivemos a vida e tomamos 

atitudes para com os outros. E, pensando assim, é a maneira que pode determinar 

todas as escolhas das pessoas para com elas mesmas ou para com os outros, tanto 

as que nos levam para momentos felizes como para os difíceis e de sofrimento. [...] 

podendo acontecer, inclusive, no momento que estamos sob tratamento de saúde, 

pois leva a pessoa a pensar sobre como ter sentido de vida em condições de 

adoecimento, dependência e de como quer viver a vida dali para frente (Ea4). 

Eu vou falar o que penso, [...] entendo que a espiritualidade é uma parte intrínseca 

e essencial a ser cuidada, para dar sentido de vida, mediante o sofrimento da 

doença e do tratamento clínico. E, quando entramos em assuntos de humanização, 

não é incomum que os enfermeiros, sobretudo os de unidade crítica, falarem que, 

em muitos atendimentos, notam que o paciente não está doente fisicamente, mas sim 

internamente, na espiritualidade, e que precisa de tratamento [...]. Por isso, temos 

que dar prioridade para cuidar dos pacientes diante das suas emoções e 

sentimentos [...] no convívio com as pessoas, mas, em especial, com os pacientes e a 

família, aprendemos como nos relacionar e agir (Ea6). 

A espiritualidade é a essência do ser humano, vivenciada por todas as pessoas, mas 

é a clareza sobre o que ela é que define a maneira como se vive. Isso é o que eu 

penso. [...] para mim, a espiritualidade me ensina a pensar e a viver bem comigo 

mesma e com os outros, viver a vida com a consciência do que é certo e do que faz 

bem para o meu próximo. [...] e, a partir daí, tentar sempre fazer boas escolhas na 

vida e ter boas atitudes, comigo mesmo e com o próximo – principalmente na nossa 

profissão, que exige a responsabilidade do cuidado de pessoas que estão doentes e 

fragilizadas [...] (Ea7). 

Por meio das ideias expressas, apreendi que o entendimento trazido pelos profissionais 

acerca do significado de espiritualidade, baseado nas experiências da vida pessoal e 

profissional, perpassa pela necessidade de afirmação sobre o que pensam a respeito e do 

reconhecimento social daqueles com quem se relacionam, nos contextos a que pertencem. 

Evidencia-se, também, que a espiritualidade é essencial e está ligada ao sentido de 

vida, precisando ser alcançada por meio das experiências de vida, das escolhas e da busca de 

ideais, determinando a forma como os profissionais se comportam e interagem consigo e com 

o meio, para assim trazer-lhes resultados (LAVORATO NETO, 2016). Os relatos apontam 

um consenso de que o significado atribuído à espiritualidade resulta de um conceito pessoal, 

assim como da relação com as experiências de vida e as interações sociais. 



 

Quando a entrevista e as reflexões se ampliam, ocorre a aproximação com o que 

consideram positivo para vivenciarem a espiritualidade de forma consciente e responsável: 

[...] a espiritualidade precisa ser vivenciada conscientemente, para dar sentido de 

vida; então, eu faço orações, agradeço e converso muito, em pensamento, com 

Deus; também faço leituras bíblicas e, depois desses exercícios, [...] analiso como 

tenho sido comigo e com as pessoas (Ea1). 

[...] a espiritualidade é onde está o equilíbrio da pessoa, por isso, precisa ser 

fortalecida. Eu encontro e fortaleço minha espiritualidade fazendo um exame de 

consciência sobre as coisas que me fazem bem e me fazem mal e, depois, o que devo 

cultivar [...]. Avalio, também, a maneira que passei por situações de dificuldades, 

tentando analisar como fiquei internamente, se foi em paz de espírito ou fragilizada, 

para então decidir como serão minhas próximas decisões e atitudes [...] (Ea3). 

[...] mantenho minha espiritualidade me alimentando de meditação, oração, leituras 

para autoconhecimento e conversas com Deus. Sempre peço ajuda para Deus, 

porque nós nos comunicamos (Ea17). 

Os participantes referem que a espiritualidade vem naturalmente ao encontro das 

experiências da vida, da conduta e das atitudes, mas também enfatizam que é necessário ter 

consciência sobre sua existência para poder sustentá-la com o autoconhecimento, as leituras 

bíblicas, as meditações, as orações e as conversas com Deus, que possibilitam uma conexão 

capaz de influenciar a vida humana e a relação com o entorno. 

Pode-se ainda observar que, para viver a espiritualidade, não basta acreditar nela, é 

necessário conhecer a si mesmo; o que remete a encontrar recursos em si para poder auxiliar 

“a si” e ao “o outro” – “o próximo”, como é citado nos relatos acima. 

Considerando o papel do enfermeiro ao cuidar do paciente, entende-se que pode 

encontrar, no processo de cuidado, maneiras de se qualificar enquanto pessoa e profissional, 

para só então ajudar o outro e contribuir para o meio, visto que o meio e a relação humana são 

interacionais e possibilitam o emergir da essência da dimensão espiritual. 

O interacionismo simbólico se adequa ao exposto em razão do contínuo 

relacionamento presente nas interações sociais que acontecem entre enfermeiros, pacientes, 

familiares e equipe profissional, a qual necessita do processo interativo para o exercício pleno 

de seu ofício. 

Segundo Boff (2016), a espiritualidade é o que produz transformação no ser humano, a 

qual não começa nem termina no interior de cada ser. Desencadeia diversas transformações 

nas relações e na sociedade e nessas relações com a natureza e com o universo. Isso porque o 

ser humano não possui apenas o escopo externo que é sua expressão corporal. Nem somente a 



 

interioridade do universo psíquico, mas sim é constituído de profundidade – que é a sua 

dimensão espiritual. 

 

5.2.2.3 Espiritualidade como elemento do cuidado de enfermagem 

Entre os caminhos percorridos para desvelar a espiritualidade no cuidado em 

enfermagem, primeiramente, está o perceber a própria espiritualidade, como asseguram Ienne, 

Fernandes e Puggina (2018) ao dizer que, para identificar as necessidades espirituais dos 

pacientes, é fundamental estar preparado para lidar com as suas próprias necessidades 

espirituais. 

Assim, o exercício de conhecer a própria dimensão espiritual é o ponto essencial do 

processo de autoconhecimento, pois leva o enfermeiro a abrir-se ao aperfeiçoamento por meio 

de uma educação profissional que contemple o ser humano em sua integralidade, a fim de 

trabalhar com segurança os aspectos espirituais no cuidado do que os cercam – contínua e 

dinamicamente (OSLON, 2015). Cabe também considerar que as experiências vivenciadas 

são fatores significativos e transformadores, que, ao longo da vida, tendem a ser modificados 

e a interferir na espiritualidade dos indivíduos e do seu entorno (IENNE; FERNANDES; 

PUGGINA, 2018). 

O processo transformador presente nas relações é esperado em decorrência da natureza 

das interações e pode ser observado nos grupos humanos em sociedade e na interconexão nas 

linhas de ações humanas entre as pessoas. Esse processo ilustra como o interacionismo 

simbólico percebe a sociedade humana com base em suas premissas: primeiro, o ser humano 

age, em relação a tudo que compõe o mundo ao seu redor, baseado nos significados por ele 

atribuídos; segundo, estes significados são provenientes da interação social que têm com os 

semelhantes; terceiro, os significados podem ser modificados pelo ser humano por meio de 

um processo interpretativo ao interagir com tudo o que compõe o mundo ao seu redor 

(BLUMER, 1969; CHARON, 2010).  

O autoconhecimento, de ordem pessoal e profissional, favorece ao profissional de 

enfermagem ter consciência e reconhecer valores, preconceitos, atitudes, crenças, propósitos 

de vida, sentimentos e emoções – significados que se revelam na relação com o próximo 

(ROCHA; NASCIMENTO; RAIMUNDO, 2017). 

A busca pelo autoconhecimento deve ser guiada pela autenticidade e pelo 

desenvolvimento da pessoa que se permite transformar continuamente a si mesma juntamente 



 

com as mudanças do seu entorno. A habilidade para se alcançar o autoconhecimento é 

essencial para promover a interação entre a espiritualidade e o cuidado de enfermagem 

(DEZORZI, CROSSETTI, 2008). Abaixo, os relatos que demonstram essa habilidade, obtidos 

quando os enfermeiros foram questionados sobre a possibilidade de identificar a própria 

espiritualidade emergida no cuidar do paciente: 

Antes de trabalhar, eu oro a Deus e me coloco aberta para o melhor diante do que 

pode ocorrer; [...] aí, quando estou cuidando do paciente e do acompanhante, ou 

fazendo o registro de enfermagem, percebo de forma natural o fluir da minha 

espiritualidade, porque eu valorizo o que importa para eles, como as satisfações e 

inseguranças. Procuro conversar e conhecê-los [...]. Os pacientes se abrem e 

demonstram ficar mais tranquilos. Sinto-me bem satisfeita por ser assim – e um 

sentimento de felicidade aparece dentro de mim (Ea3). 

Sabe, só de poder conversar com o paciente, e saber que ele gosta de ouvir a 

palavra de Deus, me faz sentir a minha espiritualidade. A maneira que os pacientes 

se comportam, até aqueles mais ranzinzas, que vêm com sete pedras para nos 

agredir, ao conversar com eles [...] descobrimos o que já passaram no passado, 

para estarem assim, ou até mesmo quais preocupações têm lá fora [...]. Vale a pena 

se aproximar e conversar [...]. Até posso dizer que o olhar deles me permite tentar 

uma comunicação verbal, porque o olhar e a expressão já me dão abertura para me 

aproximar e sentir a sintonia da espiritualidade. Assim, posso dizer que sinto minha 

espiritualidade viva e sensível, porque tenho sensação de bem-estar (Ea9). 

[...] quando o paciente me chama pelo nome, percebo que a relação que fiz com ele 

no cuidado foi humana, porque ele começou a confiar em mim [...]. E isso faz sentir 

minha espiritualidade, porque fiz o bem para ele quando ele precisava de mim para 

contar o que era de mais íntimo. O sentimento é bom e o dever é cumprido (Ea15). 

[...] ao cuidar do paciente, tenho a consciência da minha própria espiritualidade 

interagindo com a dele [...]; poder ver o paciente se recuperando e saindo, mesmo 

na cadeira de rodas, mas sorrindo e dando tchau, é um resultado, não tem 

explicação (ri e se emociona). Tenho um sentimento forte de emoção e dá vontade 

de chorar somente de falar sobre o quanto é importante eu ser humano com os 

pacientes. E sabe por quê? Porque me vejo no lugar do paciente, precisando de 

ajuda e com dificuldades com meus próprios domínios (Ea20). 

Quando estão em internação hospitalar, de modo geral, os pacientes passam por 

momentos de preocupações, em que idealizam e esperam pela cura da sua doença e pela 

recuperação da saúde sem sofrimento ou complicações, porém, em alguns, pode também 

ocorrer inquietação pelo medo e pela negação da finitude da vida. Ao mesmo tempo, tais 

momentos podem ser acompanhados por sentimentos variados e por reações agressivas e de 

irritabilidade (NASCIMENTO, 2016; ROCHA, 2017). Este quadro é naturalmente esperado, 

e, mesmo cientes disso, os enfermeiros relatam que a sensibilidade, a empatia e a compaixão 

pelo paciente podem fazê-los desconsiderar tais reações e aproximar-se dele, ainda que suas 

atitudes sejam agressivas moralmente. A postura abarcada por humanismo, se adotada pelos 

enfermeiros, pode configurar estratégias que os fortaleçam no enfrentamento dessas situações 

e os torne capazes de promover o cuidado espiritual com sucesso (NASCIMENTO, 2016; 



 

ROCHA, 2017). Tais experiências incitam a ampliação da consciência e do autoconhecimento 

e estimulam ações genuínas do cuidar na dimensão espiritual, favorecendo compreender como 

é possível cuidar melhor de si ao ser o cuidador; considerando que esta prática produz um 

encontro de felicidade, bem-estar e satisfação tanto para o paciente como para o enfermeiro. 

Partindo do estado emocional e dos sentimentos de compaixão e empatia 

manifestados, os enfermeiros foram conduzidos a pensar se, ao cuidar dos pacientes, eles 

percebiam a própria espiritualidade nas interações ocorridas durante o cuidado de 

enfermagem. 

Alguns participantes declararam ter dificuldade em vivenciar a própria espiritualidade 

e a do paciente no decorrer da sistematização da assistência de enfermagem, conforme as falas 

seguintes: 

É [...] olha [risos] eu..., nem sempre eu percebo. Acredito que seja pelo meu 

cansaço, mas tenho a sensação de que estou fazendo o bem para o paciente (Ea5). 

[risos] puxa, [...] acho que sim. Nunca parei para pensar nisso (Ea12). 

Eu faço o meu melhor pelo paciente, mas não percebo nem minha espiritualidade 

nem a do paciente (Ea14). 

É difícil parar para pensar nisso, nem sempre temos tempo para essas questões 

subjetivas do paciente, mas sim. Acredito que sim [risadas] (Ea19). 

Agrupando os discursos e extraindo o núcleo central, podemos interpretar que há 

semelhança de olhares, visível nas manifestações de não perceber a espiritualidade como 

preceito que precisa estar em ressonância com a assistência. Identificamos que alguns 

enfermeiros se negavam a reconhecer a presença da espiritualidade na prática profissional, 

porém consideravam fazer o bem e o melhor para o paciente. Evidentemente, ao expressarem 

suas perspectivas, evidenciaram privilegiar a rotina do serviço, além de admitir que a atenção 

às necessidades espirituais pode ou não ser contemplada no cuidado. 

Dessa forma, observa-se o silenciar da espiritualidade no entendimento dos 

participantes pela falta de clareza acerca do conceito dessa dimensão humana. Tal 

silenciamento pode decorrer do grau de discernimento que trazem, embasado em aspectos 

culturais, ou de falhas na formação, mas, de qualquer modo, contribui para o não saber 

interpretar e lidar com a subjetividade, a dimensão interna do outro, isentos de suas próprias 

convicções, crenças ou pré-julgamento, os quais podem, inclusive, ser influenciados pelos 

pacientes e pelos pares de trabalho. 



 

Conforme aponta a literatura, a incapacidade de integrar o eu pessoal ao eu 

profissional, diante da realidade do cuidado e das relações de cuidado de si e do outro, pode 

comprometer a interação social e a qualidade da assistência (IENNE; FERNANDES; 

PUGGINA, 2018). Na ótica da conduta ética, o não cumprimento dos deveres sociais de 

auxílio ao próximo e a não valorização do interno estão associados ao não desenvolvimento 

da espiritualidade (SOUZA et al., 2019). Assim, temos o self em sua fase eu atuando no 

mundo sem conduzir sua interação subjetiva com os outros (CHARON, 2010). 

As dimensões humanas precisam estar interligadas, pois são inseparáveis e fazem 

parte do mesmo ser humano, que é único e indivisível. Por essa razão, é inconcebível pensar 

em uma assistência de enfermagem não voltada para o cuidado espiritual, o que requer que o 

enfermeiro traga à consciência a importância de compreender a enfermagem em sua essência 

para superar fatores que podem interferir nesse olhar e na forma do cuidado, como as lacunas 

da formação acadêmica, cultural, pessoal e do ambiente organizacional onde desempenha seu 

exercício profissional (MURAD, 2012; IENNE; FERNANDES; PUGGINA, 2018). 

Com base no exposto, retomamos que o ato de cuidar é considerado a característica 

predominante nas ações de enfermagem sob o ponto de vista fenomenológico, o qual entende 

que é no modo de fazer, de prestar o cuidado, que o profissional confere a condição de 

humanidade, vivendo o significado da sua própria vida ao se deparar com experiências 

profundas que envolvem a existência em sua subjetividade. Tal entendimento, porém, sem 

qualquer visão reducionista, propõe um significado de cuidar que está além de impedimentos 

e explicações, pois o ser humano é alcançável, sendo capaz de vivenciar e de se descobrir em 

outros sentidos quando se abre para se compreender e ser compreendido como ser espiritual 

(IENNE; FERNANDES; PUGGINA, 2018). 

Nessa perspectiva, dar importância à integralidade requer um saber-fazer alicerçado 

em um novo padrão de cuidado, que possibilite ao profissional se aproximar, ouvir, entender 

e, consequentemente, atender as demandas das pessoas, dos grupos e das coletividades, pois o 

sucesso da vivência da espiritualidade na prática do enfermeiro está diretamente vinculado à 

construção de um conhecimento que fundamente essa prática. Dessa forma, não se pode 

permitir que quaisquer inferências venham comprometer o entendimento do princípio do 

cuidado holístico. Assim como é preciso manter em foco que o aprofundamento da noção de 

integralidade requer conscientização e um percurso orientado desde a formação acadêmica até 

o exercício profissional, o que envolve novas políticas, práticas de gestão e perfis 



 

profissionais voltados para servir à população de forma holística, considerando a pessoa e sua 

saúde em todas as suas dimensões (GOMES, 2018). 

 

5.2.2.4 Espiritualidade silenciosa no cuidado de enfermagem 

O cuidar é inerente à relação humana, envidando esforços para com o outro, 

protegendo as pessoas e promovendo o encontro com o sentido da vida, com liberdade e 

responsabilidade. A percepção da existência da dimensão da espiritualidade no processo do 

cuidado holístico pode agregar novos significados aos pacientes, ajudando-os a transformar a 

dor e o sofrimento em conquista de si próprios para poder superar as circunstâncias limitantes 

do adoecimento (LAVORATO NETO, 2016). 

Os trechos seguintes deixam transparecer, de modo claro, a maneira que os 

profissionais cuidam do paciente à luz da espiritualidade. Eles vinculam um olhar atencioso, 

na intenção de cuidar do paciente de modo integral, conforme se nota em seus relatos: 

Não é fácil, mas sempre penso que as pessoas não gostariam de estar doentes; 

ninguém gostaria de estar aqui. E, partindo desse princípio, é preciso me preocupar 

com o conforto interno dele [do paciente] durante o tempo da hospitalização e dos 

nossos cuidados; [...] acho importante saber o que preocupa e como posso ajudar; 

aí, já começa uma aproximação e uma atenção, momento que ele pode falar de uma 

dor, da presença da família, da preocupação com o trabalho, de um apoio religioso 

ou até por querer dar um bom dia [...]. O parar para escutar o paciente não afetará 

negativamente o seu trabalho, pelo contrário, vai contribuir. E também é preciso 

considerar que nem todos os pacientes requerem os seus 10 minutos [...]. E nesse 

todo pode incluir o plano de Deus para vida de cada um, que é propor o bem. Por 

isso, eu tento fazer o meu melhor (Ea2). 

A inserção da espiritualidade no cuidado com o paciente demonstra uma postura ética 

e solidária, abarcada pelo respeito à singularidade de crenças e valores ao lidar com as 

questões de ordem espiritual que o paciente traz consigo. Cabe ressaltar que, na interação do 

cuidado, todas as formas de comunicação não verbal estarão presentes, incluindo o silêncio. O 

silêncio pode ser observado quando há sensibilidade para se aproximar, tocar na mão e escutar 

as pessoas enfermas que precisam ser estimadas, o que tende a indicar importantes 

significados e propósitos de vida (TEIXEIRA, 2004; IENNE; FERNANDES; PUGGINA, 

2018). 

A espiritualidade me remete ao cuidado holístico e, para fazer esse cuidado, é 

necessário ter empatia, sabe? É compreender o emocional e o interno do paciente 

diante daquela situação [...]. Sabe, não dá para ser outra coisa. Precisamos tirar da 

cabeça que o cuidado é somente o procedimento de colocar uma sonda ou 

puncionar uma veia [...]. É necessário refletir como seria feito com você; é ter uma 

postura humana e sensível, isso gera confiança no paciente. É só sair do papel de 

profissional da saúde e ir para o nível dele, por meio de um diálogo. Penso que a 



 

relação de confiança ajuda o paciente a olhar sobre a sua condição de saúde de 

uma forma diferente e isso muda o resultado, porque ele encontra outro significado 

para a doença e o tratamento (Ea15). 

A espiritualidade deve ser analisada em toda a sua dimensão e deve estar associada a 

posturas de atenção, desvelo, solicitude, diligência e zelo, as quais se concretizam, inclusive, 

no ato de se identificar com o paciente em dignidade humana no contexto da integralidade 

social, o que implica sentir-se pertencente, interagir com o todo (BESERRA et al., 2014). 

Essa ação interativa, constituída entre os dois indivíduos, tende a promover um meio de 

criação e cocriação, voltado à reflexão e à modificação de sentidos subjetivos, psicoafetivos e 

espirituais inerentes ao ser humano (TEIXEIRA, 2004). 

Zelar pela espiritualidade no cuidado é estar atento ao perfil dos profissionais que 

atuam no processo de terapêutica clínica, junto ao paciente e seus entes queridos: 

Bom, eu trabalho em uma equipe que cada um tem um jeito [...], então, eu escalo 

cada um de acordo com o que pode “sustentar”. Por exemplo: sei quem eu posso ou 

não posso escalar para assumir uma criança pré-óbito e com a mãe sensível. Neste 

caso, é quem consegue se comunicar bem, escutar e assumir emocionalmente o 

compartilhar com essa mãe, os cuidados da criança. Procuro ter esse olhar 

cuidadoso, [...] antes de mais nada, para poder cuidar da criança e do profissional 

[...]. Não sei qual nome eu posso dar, mas acredito que seja a espiritualidade e que 

ela influencia nas minhas condutas com afeto e carinho [...]. Eu também tenho esse 

comportamento com as crianças, principalmente com as do paliativo e da UTI: eu 

canto para elas e elas se acalmam [...]. Sempre falam para mim (os profissionais), 

que elas não sentem nada, nem estímulos. Não me importo, canto e elas abrem os 

olhos. Então, questiono: elas não têm estímulo? Tem coisas que acontecem e as 

pessoas não acreditam (Ea22). 

Compreende-se que, para atuar no campo da espiritualidade, são necessárias certas 

habilidades que permitem cuidar além do visível, como saber se comunicar de forma autêntica 

e trabalhar de maneira interdisciplinar, optando-se, sempre que possível, por escalar 

profissionais que não reprimam o paciente em suas dimensões subjetivas, pelo contrário, 

tenham um olhar sensível para as necessidades espirituais e autenticidade para auxiliá-lo. Do 

mesmo modo, o enfermeiro deve ser uma referência para o cuidar holístico e conscientizar, 

com outros saberes, os demais membros da equipe por meio do respeito e do estabelecimento 

de relações horizontais. Por essa razão, é importante que o profissional exercite sua própria 

espiritualidade continuamente, a fim de estar preparado para identificar e respeitar as 

necessidades mais subjetivas e profundas dos seus pacientes, tendo em vista que, quando o 

cuidado espiritual melhora no decorrer do processo da doença, melhora também a qualidade 

de vida. 

Longuiniere, Yarid e Silva (2018) trazem uma reflexão sobre a influência da 

espiritualidade e da religiosidade para a saúde do profissional que atua no cuidado ao paciente 



 

crítico e em terminalidade – cuidados paliativos. E Silva (2018) indica que a espiritualidade é 

um fator protetor diante das atividades que exigem um grau elevado de conhecimento e 

responsabilidade, com intervenções complexas e jornadas de trabalho exaustivas e aceleradas, 

que podem resultar em estresse ocupacional, comprometendo a qualidade de vida dos 

profissionais e suas relações interpessoais e gerando insatisfação relacionada ao ambiente do 

trabalho. A espiritualidade promove tranquilidade e bem-estar e possibilita um melhor 

enfrentamento do estresse inerente ao trabalho, que passa a ser realizado de forma mais 

humana, digna, integral e ética, além de proporcionar maior satisfação com a atividade 

desenvolvida. 

Observa-se que a maneira de tomar conduta e agir em relação ao cuidado pode ser 

modificada de acordo com a compreensão sobre a existência e as histórias de vida tanto de 

quem cuida como de quem é cuidado. Por conseguinte, reflexões acerca da espiritualidade, 

que dão sentido e suporte à vida, se fazem necessárias. Considerando que as percepções se 

entrelaçam no relacional entre enfermeiro e paciente, nos é permitido refletir que quem cuida 

também compartilha o “ser cuidado” com quem é cuidado, pois, nesta instância, quem cuida 

pode também vivenciar com o outro a sua espiritualidade. 

Preciso ver ele por [sic] um todo. Não posso falar que ele é o leito 401 ou o 

paciente da lesão, porque ele tem uma referência na vida que é a família, os amigos, 

o trabalho e também uma vida social lá fora. [...]. Então, eu sempre penso que o 

paciente não escolheu estar aqui, mas eu fiz essa escolha e tenho que deixá-lo bem 

de alguma forma, para não afetar o emocional, o espiritual e o social. E, se 

acontecer, tudo ficará mais complexo [...]. O cuidado de enfermagem tem que dar 

um sentido para o momento que ele está vivendo, com uma conversa, um sorriso, 

ouvindo-o [...] – com essa interação, já se resolve muita coisa. E o retorno do 

paciente é positivo [...], se demonstra agradecimento e, mesmo se ele não falar nada 

verbalmente, a expressão facial de bem-estar e de paz diz tudo (Ea20). 

Muitos pacientes que chegam até os profissionais de saúde passam por situações de 

“despersonalização”, que os levam a se sentirem desvalorizados e discriminados, fatos que 

violam os preceitos éticos que norteiam a prática do cuidado. Tendo em vista o cuidar como 

um valor profissional e pessoal, é extremamente importante reconhecer que a ética ajuda a 

ampliar o papel da bioética ao olhar para a espiritualidade, viabilizando responder questões e 

problemas que são únicos. Intervir dessa forma aumenta as possibilidades do cuidar. A função 

ética é consolidada ao esclarecer o paciente sobre seus direitos, oportunidades e riscos do 

tratamento e sobre as dificuldades associadas a cada opção (SOUZA et al., 2019). 

O significado da assistência de enfermagem está na forma autêntica de apoio a outrem, 

que se revela na preservação da essência do ser humano, fragilizado e com necessidades, – tal 

como seus familiares –, e da ética, que contempla a vida e os seus sentidos como um bem 



 

valioso que pode incorporar vários significados e manifestações, mesmo em estado de 

adoecimento e sofrimento (ARAÚJO et al., 2016).  

O exercício da espiritualidade propicia tornar os profissionais mais sensíveis às 

necessidades dos pacientes e viabiliza um modelo de cuidado mais abrangente e humanizado. 

Diante da certeza do amplo espectro da espiritualidade e do apoio espiritual percebido na 

equipe de saúde, as necessidades espirituais das famílias dos pacientes, fragilizadas diante da 

finitude da vida, também são contempladas (LONGUINIERE; YARID; SILVA, 2018). 

Castelo-Branco, Brito e Fernandes-Sousa (2014) e Góes (2016) nos ajudam a fazer 

alusão às manifestações de algumas necessidades espirituais e melhor compreender a maneira 

de identificá-las. Em seus estudos, apresentaram um compilamento das necessidades mais 

comuns observadas na prática clínica, incluindo os sinais e os momentos, em que geralmente 

se revelam na pessoa do paciente.  

Embora não haja pretensão de apresentá-las aqui, segundo o quadro clínico ou a 

gravidade no estado de adoecimento, acredita-se que esses resultados construídos e analisados 

nesses estudos poderão esclarecer as dúvidas de como fazer a identificação das demandas 

espirituais. Consequentemente, permitirão conduzir os enfermeiros e demais profissionais de 

saúde ao desenvolvimento de um plano de cuidado com melhor qualidade e mais 

sistematizado. 

Góes (2016, p. 92) reporta que as necessidades espirituais dos pacientes podem ser 

reveladas por “[...] agitação, desconforto, agonia e angústia”; por diferentes tipos de choro, 

“choro de dor, choro de alívio, choro de angústia, choro de solidão ou choro de sentir-se 

ofendido” – diferenciando-os da “dor da alma”, pelo evitamento dos cuidados, “ficando 

irritado, agressivo e quieto”, e como forma de enfrentamento aos problemas - pedindo 

“proteção divina para a equipe”, além de serem expressas como “medo indefinido, medo de 

sentir dor, medo do desconhecido, medo do escuro e medo de ficar sozinho”, repetição de 

perguntas e solicitação de atenção constante. 

E propõe que os enfermeiros encontrem momentos para atender tais demandas: 

[...] situações cotidianas, antes dos procedimentos e acolhimentos, em situações 

mais críticas, quando os pacientes ficam mais graves, estão desesperados, em 

cuidados paliativos, ansiosos, começam a não querer mais nada para si, ficam 

agitados e/ou aquela dor não passa (GÓES, 2016, p. 92). 



 

Quanto aos momentos atrelados aos procedimentos cirúrgicos, destaca: “antes de 

entrar no centro-cirúrgico, momento de indução anestésica. E incluindo seus significantes: no 

momento que a família desejar” (GÓES, 2016, p. 92). 

Já Nascimento et al. (2016, p. 187) observam que as necessidades espirituais dos 

pacientes podem se revelar de acordo com as categorias condicionais, associadas à 

religiosidade: 

Sentido de vida: necessidade de dar sentido para a doença, atitude positiva, 

esperança, autodescoberta, ter certeza – estima – conforto, perda de identidade e de 

papéis sociais e familiares, medo de morrer e perda de autocontrole sobre a vida. 

Relacionamentos: necessidade de dar e receber amor, gratidão, pertença, 

companheirismo, perdoar e ser perdoado, presença, comunicação, cuidados físicos, 

privacidade, estar com a família – amigos e outras pessoas significativas, estar em 

harmonia consigo e com outrem. 

Transcendência: necessidade de estar em paz com Deus – com a natureza – com sua 

consciência, sentimentos de ser abandonado por Deus, sentimento de raiva e culpa, 

perda de interesse pela natureza, dificuldade de transcendência do ser espiritual, agir 

em conformidade com os princípios divinos. 

Práticas religiosas: necessidade de viver as práticas religiosas, ter apoio religioso, de 

orar e rever suas crenças. 

A ambiência da assistência pode exercer influência na prestação do cuidado espiritual, 

assim como os recursos da profissão e as particularidades do enfermeiro, que incluem valores 

pessoais e experiências profissionais, podem auxiliar na sensibilização às necessidades do 

paciente e a oferecer o cuidado espiritual mais naturalmente (CASTELO-BRANCO; BRITO; 

FERNANDES-SOUSA, 2014; GÓES, 2016; NASCIMENTO et al., 2016). 

Dessa forma, as maneiras de se oferecer o cuidado espiritual são intrínsecas às práticas 

de enfermagem pela facilidade da aproximação permitida para se concretizar a assistência. 

Tais maneiras são consideradas favorecedoras e efetivas, como o contato direto com o 

paciente, exigido para qualquer intervenção de enfermagem, sobretudo uma oportunidade 

obtida durante as visitas do enfermeiro.  Nessas visitas, os enfermeiros procedem as consultas 

e o processo de enfermagem que as formalizam, viabilizando, nesse momento de interação, a 

abordagem das questões espirituais (NASCIMENTO et al., 2016).  

Apesar de se deparar constantemente com as necessidades e os sofrimentos espirituais 

dos pacientes, a maioria dos enfermeiros não os registram, no entanto, os observam e chegam 

a realizar um planejamento de cuidado mental e empírico na assistência. Conclui-se, portanto, 

que é imprescindível reconhecer e valorizar a sistematização da assistência de enfermagem 

como prática singular do enfermeiro, visto que o empenho do profissional e a identificação 

das necessidades do paciente, inclusive a espiritual, somente se tornarão reconhecidos diante 



 

da sua formalização via registro do diagnóstico de enfermagem – instrumento de extrema 

relevância tanto para a continuidade da assistência quanto para a profissão, pois possibilita 

identificar todos os aspectos observados e os atos efetivamente realizados durante sua atuação 

(IENNE; FERNANDES; PUGGINA, 2018). 

Em relatos anteriores, os participantes atribuíram valor própria espiritualidade e 

reconheceram a importância do paciente e de sua família atrelada às suas necessidades 

espirituais. No entanto, barreiras em face da prática integral do cuidado espiritual foram 

sinalizadas. As dificuldades destacadas referem-se a circunstâncias que os acompanham no 

exercício profissional como a falta de tempo para atender a organização do processo de 

trabalho, a prevalência do serviço e as múltiplas tarefas necessárias no processo de cuidado, 

conforme elucidam as falas seguintes: 

Eu entendo que a espiritualidade e os comportamentos de crenças, orações e 

meditações são importantes e trazem resultados positivos, diante de tantas coisas 

acontecendo na hospitalização [risada]; aliás, faz parte do meu trabalho observar 

esses comportamentos e padrões de respostas [...], mas, sinceramente, a falta de 

tempo, a rotina do plantão e o fato de ser folguista dificultam-me aproximar mais 

do paciente e dar continuidade na evolução dele (Ea2). 

Para conhecer as necessidades internas e espirituais do paciente, é necessário 

conversar e ouvi-lo quando ele entra e durante toda a internação. [...] é importante 

e bom para eu cuidar dele quando sei o que [o paciente] pensa sobre a doença e 

suas preocupações; como ele vive as crenças religiosas, para ajudar a superar, 

sabe? [...] mas, tem um problema: aqui é um hospital público e nem sempre o tempo 

e a rotina permitem essa aproximação do paciente; o plantão corre e temos que dar 

conta [...]. Penso que o meu cuidado até seja um padrão mecânico [...], aliás, o 

cuidado mecânico é uma realidade na nossa área (Ea7). 

[...] poxa, é muito difícil, porque não temos muito tempo para isso (atenção às 

necessidades e ao cuidado espiritual) (Ea8). 

[...] saber sobre a espiritualidade do paciente é muito bom, porque me ajuda 

diferenciar o cuidado [...]; só que nem sempre dá tempo [...]; aí fica mais difícil dar 

um cuidado espiritual e registrar essa intervenção de enfermagem (Ea12). 

É difícil parar para pensar nisso (espiritualidade), nem sempre temos tempo para 

essas questões subjetivas do paciente, mas, sim, acredito que, de alguma forma, eu 

valorizo o cuidado espiritual! [afirma sorrindo] (Ea19). 

[...] os enfermeiros não conseguem se dedicar ao cuidado espiritual, pela falta de 

tempo e [pela] correria no plantão (Es1). 

[...] por mais que eu tenha tentado apoiar a assistência voltada para a 

espiritualidade, como supervisora, eu percebo o quanto sou limitada, de tempo, por 

estar envolvida com tarefas administrativas [...] (Es3). 

De acordo com o enfoque voltado às barreiras que dificultam estarem mais próximos 

do paciente e dar atenção ao âmbito espiritual, pressupõe-se que a atuação dos enfermeiros 

esteja centrada em processos de trabalho. 



 

Corroborando os achados e as bases de Nascimento et al. (2016), ao investigar as 

necessidades espirituais na prática do enfermeiro, observa-se que o trabalho burocrático, 

técnico e fragmentado, associado à grande quantidade de tarefas a serem desempenhadas por 

cada profissional, prejudicou o olhar para as demandas espirituais do paciente, levando o 

enfermeiro a estabelecer prioridades no cuidado. A ordem de prioridade estabelecida pelo 

profissional está muito relacionada à disponibilidade de tempo para estar com o paciente, o 

que faz com que o cuidado espiritual não seja considerado prioritário nesta vertente. 

Os enfermeiros precisam possuir características especiais, no sentido de poderem 

prestar o cuidado, da melhor forma possível, apesar das “adversidades” desse ambiente de 

trabalho. O afastamento do paciente e da família favorece a mecanização da assistência e a 

valorização da técnica e distancia os enfermeiros da essência do seu exercício profissional – 

que é o cuidar; portanto, ao contrário do que se imagina, aumenta sua vulnerabilidade e 

compromete a humanização (LI-FEN et al., 2015; D’ARCO et al., 2016; FIGUEIREDO; 

MELO; PAIVA, 2018; ROCHA, PEREIRA, SILVA, 2018). 

Muitas vezes, os enfermeiros e demais profissionais da equipe desenvolvem a 

assistência de maneira generalista, tecnicista, o que torna o trabalho exaustivo e estressante, 

podendo desumanizar as relações e resultar em um cuidado obsessivo, que tira sua 

espontaneidade, tolhe sua energia e os impede de experienciar um cuidado que evidencie uma 

preocupação com as dimensões humanas (FIGUEIREDO; MELO; PAIVA, 2018). 

Quanto ao exercício profissional em unidades críticas e de emergência, por serem 

unidades de assistência que enfatizam os recursos materiais e a tecnologia, tende a contribuir 

para o desenvolvimento de posturas e ações automatizadas, frente as quais o diálogo e a 

reflexão crítica sobre o cuidado holístico não encontram espaço, inclusive pelos atendimentos 

contínuos de urgência e emergência, pela gravidade dos pacientes e pela dinâmica acelerada 

do serviço, que desviam o foco da atenção que deveria estar com o paciente e família 

(D’ARCO et al., 2016; FIGUEIREDO; MELO; PAIVA, 2018). 

Humanizar é preciso, visto que a valorização indiscriminada dos aspectos 

tecnológicos, não levando em consideração a subjetividade, a solidariedade, o toque e a 

interação humana, pode resultar numa assistência centrada na máquina, na doença e não no 

ser humano. Assim, o cuidado humanizado e adequado às necessidades biopsíquicas, 

espirituais e sociais da pessoa hospitalizada não deve ser dado de forma mecanizada. É 

necessário construir estratégias que possibilitem ao paciente desenvolver recursos próprios 

para lidar com a doença e o tratamento. Por isso, o cuidado humanizado é de fundamental 



 

importância para que ele entre contato com a própria essência e compreenda suas dificuldades 

e seu sofrimento, podendo, assim, desenvolver uma sabedoria interna para lidar com este 

momento desafiador – de adoecimento e hospitalização (D’ARCO et al., 2016; 

FIGUEIREDO; MELO; PAIVA, 2018; ROCHA; PEREIRA; SILVA,2018).  

Para contrapor essas adversidades encontradas, Rocha, Pereira e Silva (2018) apontam 

para uma perspectiva da assistência de enfermagem que vai ao encontro do transpessoal, com 

ênfase em um cuidado mais altruísta, social e espiritual, ligado ao senso ético e ao propósito 

de vida, em prol de si, do paciente e, segundo Lavorato Neto (2016), sobretudo, de seus 

familiares que, muitas vezes, compartilham sentimentos de perda, medo, sofrimento e 

alteração da vida cotidiana. Para as necessidades serem superadas, os enfermeiros devem ter 

atitudes de alegria, tolerância, carinho, simpatia, ser sensíveis e ter boa comunicação. Desta 

forma, o propósito do apoio espiritual conseguirá proteger, melhorar e preservar a dignidade, 

a humanidade, a integridade e a harmonia interior dos pacientes e familiares. 

 

5.2.2.5 Diálogo acerca da espiritualidade entre os profissionais de enfermagem 

A importância e relevância da espiritualidade, do paciente e do cuidado espiritual têm 

sido percebidas pelos enfermeiros – assim como as implicações positivas e negativas, 

significativas para o padrão de respostas baseadas em experiências de vida –, 

preferencialmente, entre os envolvidos diretamente na interação do cuidar: paciente, 

enfermeiro e equipe de enfermagem. O diálogo entre os profissionais mostra-se como um dos 

instrumentos fundamentais para se conhecerem e contribui para o estabelecimento de vínculos 

de confiança, segurança e respeito. 

Acredito que, ao mesmo tempo em que a existência da espiritualidade na relação do 

cuidado seja abstrata, ela é muito visível [...]. Os auxiliares e eu percebemos como 

ela se manifesta, mas nossas conversas são informais, no posto de enfermagem, 

pelos corredores ou até mesmo na passagem de plantão. [pausa] [...] Olha, na 

verdade, mesmo conversando, temos dificuldade, pela falta de clareza sobre o que é 

e como se vive a espiritualidade, [...] já, com os enfermeiros, se tiver alguma 

situação muito pontual para informar, isso acontece na passagem plantão (Ea1). 

Segundo Rocha (2018), ao cuidar de um paciente, é preciso que o profissional o veja 

como um ser humano, integral em suas dimensões, que apresenta necessidades básicas que, 

naquele momento, estão afetadas por estar fragilizado. Por isso, o respeito e a atenção devem 

estar em primeiro lugar em um plano assistencial, conforme elucidado nas falas seguintes: 

Esse assunto aparece no posto de enfermagem, não é verdadeiramente discutido, 

para melhorar nossos conhecimentos. Os auxiliares trazem suas experiências com a 



 

espiritualidade, seja com os pacientes ou com a própria vida, para conversar com a 

nossa equipe. Percebo que, durante o diálogo, até tem harmonia e esclarecimentos, 

porém as colocações, como indiferença e julgamentos sobre a filosofia e a prática 

de vida, a fé, a crença e a religião dos pacientes também são colocadas para 

discussão. [...] e, com os enfermeiros, é pior – não tem diálogo sobre esse assunto 

(Ea4). 

Sim, têm algumas com a mesma sintonia de se cuidar e cuidar do paciente, 

incluindo a espiritualidade [...]. É interessante, porque algumas trazem os mesmos 

pensamentos de preocupação, de preservar isso no paciente, mesmo sendo de 

diferentes religiões. Isso é consciência e responsabilidade, sabe? [...]. Vivemos 

aproximações espirituais e isso fica claro quando observo as condutas e as 

habilidades delas durante as orientações e os procedimentos com os pacientes [...]. 

E, com os enfermeiros, também: às vezes encontramos tempo (Ea17). 

[...] eu converso muito com as meninas da equipe (auxiliares de enfermagem), para 

respeitar e dar mais atenção ao paciente, ouvindo mais o que ele quer falar, para 

desabafar ou partilhar o que é importante para ele. Têm familiares que gostam 

muito de fazer isso (Ea20). 

Nessa categoria, a partir da ideia central – diálogo –, podemos perceber que as falas 

retratam experiências de autodiálogo e diálogo com o próximo. Revelam que dialogar dá 

sentido para algo, além de suscitar posturas conscientes, responsáveis e éticas diante do que é 

subjetivo e significativo para o paciente, familiares e profissionais. Conhecer de que maneira 

o diálogo acerca da espiritualidade circunda o âmbito da assistência possibilita compreender o 

que a equipe percebe em relação ao cuidado espiritual em um contexto holístico. 

O tipo de envolvimento e a valoração dada pelo profissional à espiritualidade e ao 

cuidado espiritual podem determinar a abertura para a conversa e a forma que esta será 

desenvolvida, independentemente do perfil de atendimento e da rotina de trabalho da unidade 

em que o enfermeiro estiver atuando.  

A atitude ética de qualquer profissional de saúde para com o paciente pode ser 

facilmente percebida cada vez que ele reconhece seus clientes como pessoas iguais a ele, que 

precisam ser ouvidas para que exista uma interação e, por conseguinte, seja proporcionado um 

cuidado efetivo (SCHLEMPER JR., 2018). 

Com base nos princípios do interacionismo simbólico, assume-se que o cuidado de 

enfermagem qualifica continuamente a interação social, pois decorre da ação conjunta da 

equipe. A dinâmica dessa interação ressignifica as experiências e determina o agir humano 

(ação humana) ao criar a possibilidade de assumir o papel do outro para compreender o 

momento vivido pelo paciente e pelos familiares durante o adoecimento. 

A necessidade de consolidação do conhecimento e da familiaridade da equipe de 

enfermagem para oferecer uma assistência espiritual foi apontada como preponderante pelos 



 

enfermeiros. No entanto, mencionam que é preciso também desenvolver clareza acerca da 

relação do fenômeno com a enfermagem e adquirir habilidade para dialogar, observar e 

questionar o paciente sobre suas necessidades espirituais, mesmo porque há profissionais que 

não atribuem relevância a esse aspecto em sua vida pessoal e profissional. 

De maneira veemente, salientaram a importância de se ter “espaço e tempo” para 

melhor conhecer o assunto e suas particularidades no âmbito do cuidado de enfermagem. Ao 

dizer “espaço e tempo”, aludiam a um lugar apropriado, a ser conquistado dentro da 

instituição, como a educação continuada, a fim de manter contato com o aperfeiçoamento 

dessa temática. Conforme relatos seguintes: 

[...] não é tão comum conversarmos sobre a espiritualidade do paciente e da 

família. E, se for com os enfermeiros, somente na passagem de plantão. Acho que na 

unidade não seja tão apropriado trocar informações, [...] precisaria de 

capacitações sobre esse assunto, para lidar melhor com essa questão – que é 

trazida por alguns pacientes (Ea1). 

[...] é comum cuidar de pacientes que demonstram sua espiritualidade, pela fala, 

pelos comportamentos e pelos objetos simbólicos. Por isso, acredito que esse 

assunto precisa ser mais explorado no campo de saúde. [...] os profissionais 

precisam conhecer um pouco mais sobre isso, principalmente aqui, onde somos 

acreditados pela humanização (Ea4). 

É complicado falar de espiritualidade, porque é algo muito pessoal de cada um. 

Além disso, aqui dentro não temos capacitações voltadas para espiritualidade no 

cuidado, o que ajudaria esclarecer, para os profissionais, [...] o nosso papel para 

esse apoio das necessidades espirituais e religiosas dos pacientes e dos familiares 

(Ea28). 

Visando ampliar as possibilidades de se ressignificar a espiritualidade no cuidado 

espiritual e nos relacionamentos humanizados, os enfermeiros observaram que a formação, 

seja no âmbito acadêmico ou na educação permanente em nível hospitalar, seria um dos 

caminhos oportunos. Para White e Hand (2017), sendo a espiritualidade intrinsecamente 

presente no estudante de enfermagem ou no enfermeiro, mesmo que inconscientemente, ela 

pode se refletir na forma de agir. No entanto, é importante descobri-la conscientemente, 

sobretudo por meio de uma capacitação transformadora, esperando que as competências 

profissionais para o cuidado espiritual sejam confirmadas e fortalecidas. O processo 

transformador de aprendizagem amplia a consciência sobre a espiritualidade e estimula o 

desenvolvimento de habilidades para produzir elementos para o diálogo, com os pacientes e 

entre seus pares, e para o cuidado espiritual. 

Os participantes acreditam que o diálogo também contribuiria para a conscientização 

dos profissionais acerca de uma postura mais ética – se o cuidado for dialético e a 

enfermagem envolver pacientes e profissionais da saúde que já tenham orientação e prática 



 

religiosas –, visto que esse quesito comumente incita indiferenças e pré-julgamentos em 

relação aos que as adotam, conforme as falas abaixo: 

[...] nunca conversamos, porque ninguém deu motivo para falar sobre o assunto. 

Até porque, é uma coisa particular minha e de cada um. [...] não passo para 

terceiros o que sinto e penso a respeito, até porque não acho [que seja] nosso 

trabalho cuidar dessa parte do paciente (Ea29). 

O cuidar pode ser definido pelo “caminhar com a pessoa que está sendo cuidada e 

promover, além da saúde, um respeito ético e espiritual, estabelecendo, dessa forma, uma 

função dupla, tanto para os profissionais quanto para os usuários” (SOUZA et al., 2019, p. 5). 

De acordo com essa concepção, na relação entre bioética, espiritualidade e a enfermagem, não 

há incoerência quando o paciente e os familiares recorrem à dimensão espiritual e às práticas 

religiosas, assim como quando o enfermeiro reconhece a importância da espiritualidade 

durante o cuidado à saúde, por ser fonte de força, conforto e fé, a qual tem demonstrado 

influenciar beneficamente a melhora clínica do paciente. Entretanto, corroborando os 

resultados, não é incomum que os enfermeiros e demais profissionais de saúde, ao assistir 

seus pacientes, entendam que as necessidades espirituais devem ser cuidadas por outro 

profissional; ou seja, não as reconhecem como parte do seu papel, sobretudo quando envolve 

a presença de crenças, mitos e dogmas religiosos. Esta postura dos profissionais, considerada 

como incerta, está relacionada à falta de treinamento e de preparo para lidar com o fator 

religioso/espiritual no contexto do cuidado (SOUZA et al., 2019). 

Eu não, mas realmente não sei o que os auxiliares e os enfermeiros tratam sobre 

isso, enquanto estão com o paciente (Ea11). 

Observa-se uma incoerência na comparação entre uma enfermagem ética e o que 

ocorre na assistência prestada pelos participantes, conforme as falas acima. Considerando que 

o cuidado holístico atribuído ao enfermeiro é uma responsabilidade ética e legal, infere-se que 

este pode não estar sendo exercido, dada a falta de empatia e compaixão e a indiferença em 

relação às dimensões subjetivas do paciente e da equipe, que denotam fragilidades na 

sistematização e gestão do cuidado de enfermagem. 

Frente aos dilemas éticos vivenciados pelos profissionais de saúde, dentre eles o 

espiritual e o religioso, existe a necessidade de um posicionamento qualificado para nortear 

condutas éticas. Para tanto, os profissionais da enfermagem precisam ter convicção e clareza a 

respeito de sua identidade, colocando sua competência a serviço das necessidades do cuidado 

da saúde e da vida (ROCHA; PEREIRA; SILVA, 2018). 



 

Trazendo outra contribuição para essa reflexão, Nascimento et al. (2016) apontam que 

o enfermeiro pode até considerar a espiritualidade importante e se preocupar com as 

necessidades espirituais e a percepção do paciente sobre o cuidado espiritual. Todavia, 

experimenta também desconforto e receio, ao fazer a abordagem espiritual, em relação à 

impressão dos profissionais que presenciam a efetivação desse cuidado, pois existe a 

apreensão de ser desqualificado ou malvisto pelos colegas de profissão. 

Os parâmetros éticos configuram uma questão primordial para a prática da 

enfermagem, que se fundamenta em quatro princípios: autonomia, beneficência, não 

maleficência e justiça. Nesse entendimento, são atribuídas ao enfermeiro a responsabilidade e 

a preocupação de aprimorar as relações interpessoais, as quais fazem elo com o cuidado 

genuíno. É somente a partir desta postura que a bioética se faz presente, sendo abarcada pela 

busca e pelo olhar ao outro, como um ser integral, visando identificar e atender suas 

necessidades (SCHLEMPER JR., 2018). 

 

5.2.3 Espiritualidade na gestão do enfermeiro supervisor 

A espiritualidade na gestão em enfermagem e no local de trabalho tem sido 

considerada um tema emergente, levando ao aumento crescente do número de pesquisas nesse 

campo. Diversos autores afirmam que a espiritualidade do gestor fecunda a espiritualidade das 

instituições, tornando o clima organizacional espiritualmente favorável e podendo conduzir 

aos mais elevados desempenhos individuais, coletivos e corporativos (MURAD, 2012; 

CULLEN, 2016; PHILLIPS; MACKUSICK; WHICHELLO, 2018). 

Esses ambientes organizacionais espiritualizados sustentam e estimulam a 

autoeficácia, o otimismo, a esperança, os comportamentos éticos, a compaixão e o respeito e a 

resiliência dos colaboradores, envidando esforços motivadores para que resistam melhor ao 

estresse. Todavia, para que isso ocorra, é necessário o entendimento da espiritualidade como 

uma dimensão e uma variável central e benéfica nos cenários da gestão, da assistência e do 

ensino, ou seja, que se chegue ao consenso sobre o conceito de espiritualidade no local de 

trabalho (MURAD, 2012; CULLEN, 2016). 

As competências profissionais do gestor de enfermagem, resultantes de uma atuação 

eficaz, na dimensão do saber-fazer – assumido como um ponto de vista de liderança integrada 

– holístico e da pessoa humana são determinantes para os saberes-fazer atuais de sua posição 

gerencial (TREVISO et al., 2017). 



 

5.2.3.1 Enfermeiros supervisores que reconhecem a dimensão espiritual do 

cuidado e se sentem integrantes da assistência à luz da espiritualidade 

Os enfermeiros supervisores interpretaram seu fazer-gestão, junto aos enfermeiros e à 

equipe, para a promoção do cuidado de enfermagem à luz da dimensão da espiritualidade, nas 

seguintes formas: pela comunicação e tomada de decisão, julgando serem importantes 

ferramentas de liderança, que potencializam suas ações gerenciais de modo sensível e 

sistêmico, a fim de alcançar a confiança da equipe e tentar prover recursos em prol da 

assistência. 

[...] pensando na dimensão espiritual do paciente, logo vem na minha mente o 

cuidado holístico, porque, entra o respeito pelo paciente que quer viver as suas 

crenças, inclusive durante a internação; [...] além disso, no propósito da assistência 

de enfermagem, mesmo no papel de supervisora de enfermagem, procuro conhecer 

as particularidades do cliente anotadas no processo de enfermagem. Eu leio a 

anamnese de enfermagem e procuro entender como a SAE tem sido realizada. 

Quero saber se a assistência tem ajudado ele a preencher o que é importante nas 

necessidades espirituais e religiosas e também da falta da família, porque ela é que 

dá sentido para vida dos pacientes que estão internados (Es4). 

[...] eu passo de leito em leito, todos os dias, para conversar e tocar nos pacientes. 

[...] quero entender o paciente e a família. Sinto que agir assim faça parte do 

trabalho do supervisor de enfermagem e, com isso, consigo melhorar a forma de 

apoiar os enfermeiros nas reflexões, nas decisões, nas ações e em melhores escalas 

de trabalho. Mesmo que o trabalho na supervisão nos direcione de outra forma, não 

podemos perder o foco do que é cuidar em enfermagem (Es8). 

[...] no dia a dia, eu procuro estar próxima dos enfermeiros e dividir as atividades 

administrativas. Percebo que isso ajuda nas condutas, principalmente se envolvem 

cuidados aos pacientes mais espiritualizados. Dessa forma, ele terá mais tempo 

para conhecer o paciente e [para] planejarem, juntos, o cuidado, com mais atenção 

e dedicação (Es5). 

Deparamo-nos com enfermeiros supervisores que fazem gestão preocupados com os 

componentes essenciais – o cuidado holístico e o relacionamento interpessoal –, incluindo-os 

no planejamento da assistência de forma sistêmica para contemplar as demandas espirituais, 

religiosas e sociais dos pacientes e de seus entes queridos. Em adição, demonstram 

compreender que a enfermagem não segue um percurso separado na assistência e na gestão, 

como se fossem dimensões diferentes e paralelas dentro do processo de trabalho, visão que se 

evidencia em um processo de trabalho integrado.  

A capacidade de entender que a responsabilidade de fazer acontecer a assistência 

integral ao paciente inclui-se entre as competências gerenciais, passando pelo olhar sensível 

do gestor, é imprescindível para uma boa prática do cuidado, na qual as competências 

gerenciais e profissionais devem convergir a fim de que haja o alcance da assistência integral 

e sistematizada, que é uma das finalidades do processo de gestão (TREVISO et al., 2017). 



 

Ao relatar que se mantêm próximos das unidades, da equipe de enfermagem, visitando 

os pacientes em seus leitos, apoiando os enfermeiros assistenciais em suas reflexões para a 

tomada de decisão e conduta, os enfermeiros supervisores compartilham ações e 

redimensionam as escalas de acordo com o perfil de atendimento, embasados em uma visão 

sistêmica, humanizada e de qualidade. A postura ética e de coerência, voltada para o cuidado 

humanizado e para a gestão de pessoas e baseada em princípios humanos, pode ser o ponto de 

partida para um ambiente organizacional mais humanizado – e o que o torna mais humano é 

espiritualizar (MURAD, 2012). 

A gestão do enfermeiro supervisor deve ser abarcada pelo saber, que consiste em 

articular e integrar ações, favorecendo, qualificando e contextualizando a assistência de 

maneira previsível e planejada (TREVISO et al., 2017). A ética e a bioética do gestor 

reforçam o comprometimento profissional, e essa conduta poderá conscientizar o 

comportamento dos seus pares e levá-los a desenvolver compaixão, gentileza, respeito e 

disponibilidade ao próximo bem como a adotar motivos morais e espirituais como diretrizes 

(GUNAWAN; AUNGSUROCH; FISHER, 2018; PHILLIPS; MACKUSICK; WHICHELLO, 

2018). 

 

5.2.3.2 Comunicação como ferramenta essencial na gestão de enfermagem 

A comunicação também emerge como um fator importante no processo de interação 

do enfermeiro supervisor que pratica a assistência à luz da espiritualidade, sendo uma das 

melhores formas de compartilhar experiências nesse contexto. Nesse sentido, os enfermeiros 

supervisores utilizam esta ferramenta para auxiliar os profissionais a atender as demandas 

trazidas pelos pacientes, considerando a sobrevinda de questões que permeiam a 

espiritualidade e que são vivenciadas de modo singular. Isso ocorre quando interage tanto 

com a equipe como com os pacientes e a família, como apresentado nas falas a seguir: 

[...] têm pacientes, como os Testemunhas de Jeová, que são internados e precisam 

receber determinados procedimentos; mas eles se recusam, por motivos espirituais 

ou religiosos [...]. Quando sou chamada para participar desses casos, me aproximo 

do paciente para ouvi-lo e para conversar. Eu toco nele, eu o cumprimento com as 

mãos; esses gestos estabelecem confiança, entende? [...] essa estratégia ajuda a 

compreender como ele se sente nessa situação e porque toma essas decisões [...]. 

Isso nos ajuda a tomar decisões mais direcionadas às suas necessidades [...]. 

Muitas vezes, a equipe não está preparada para receber a opinião do paciente, mas, 

como supervisora, eu converso e me posiciono para conscientizar todos os 

envolvidos (Es1). 

[...] quando o enfermeiro precisa de ajuda, eu tento dar apoio. Faço-me mais 

presente, fico perguntando os detalhes, para entender – e a conversa vai fluindo. 



 

Procuro entender a situação dessa forma para poder intervir; assim, ele poderá 

ficar mais próximo do paciente e prestar um cuidado efetivo, como o voltado para 

necessidade espiritual, que precisa de sensibilidade, escuta e atenção; [...] a 

comunicação me ajuda a estar com a equipe (Es2). 

Para os entrevistados, perceber a espiritualidade e a religiosidade do paciente pode 

ocorrer quando se permite estar junto e aberto ao diálogo, de modo consciente e atento para a 

interação e a comunicação, seja ela verbal ou não verbal, com o paciente, o familiar ou os 

profissionais. Tais dimensões podem ainda ser manifestadas por meio de representações 

materiais e por um conjunto de códigos morais, éticos e valores que abarcam as crenças 

(LAVORATO NETO, 2016; IENNE; FERNANDES; PUGGINA, 2018). 

A atuação mediada pela comunicação entre enfermeiros supervisores, pacientes, 

familiares e equipe é percebida como efetiva e resolutiva diante das demandas do cuidado 

assistencial e gerencial. Os enfermeiros demarcaram que este é um ponto forte da função de 

gestor, que deve ser aprimorado junto à equipe de enfermagem para contribuir com a 

qualificação profissional na assistência espiritual na enfermagem. 

A comunicação é um meio estratégico e um pilar para a promoção do cuidado 

espiritual, sobretudo em cuidados paliativos. De acordo com Wittenberg, Ragan e Ferrel 

(2017), as investigações sobre o cuidado espiritual prestado por enfermeiros da oncologia 

revelaram que o diálogo sobre espiritualidade geralmente parte dos pacientes e dos familiares, 

quando estão em sofrimento espiritual ou em terminalidade. Em suas experiências, os autores 

observaram o impacto positivo que o envolvimento espiritual teve em relação à qualidade do 

atendimento, incluindo a comunicação não verbal, como estar próximo, ouvir e dar atenção às 

emoções. Tal vivência, ao longo do tempo, estimulou os profissionais a compartilhar o 

significado da própria espiritualidade com os pacientes, levando-os a fortalecer sua fé. 

Os benefícios da comunicação são mútuos, portanto, a iniciativa para a abordagem 

espiritual pode partir tanto do paciente quanto do enfermeiro. Em alguns casos,para iniciar a 

abordagem sobre a espiritualidade, o enfermeiro necessita de sinais do paciente ou de 

impulsionar perguntas para obter sua aprovação, de modo a se certificar do momento 

adequado para introduzir o assunto e realizar a intervenção (NASCIMENTO et al., 2016). 

A comunicação é uma das ferramentas para o desenvolvimento das competências 

gerenciais do enfermeiro, assim como a liderança, a tomada de decisão, dentre outras que são 

facilitadoras e qualificam o processo de trabalho. Em razão de sua essência dialógica e 

interativa, a comunicação auxilia na orientação de novas condutas e na modificação de 

processos. Dessa forma, a comunicação pode articular diferentes situações entre pacientes e 



 

profissionais, sendo referência de apoio à equipe, além de auxiliar a distribuir o processo de 

trabalho e a dimensionar o pessoal, correlacionando todos os envolvidos (TREVISO et al., 

2017; WITTENBERG; RAGAN; FERREL, 2017). 

 

5.2.3.3 Enfermeiros supervisores que reconhecem a dimensão espiritual do 

cuidado, mas não se sentem integrantes da assistência à luz da espiritualidade 

Não obstante as falas anteriores, observou-se também que alguns profissionais não têm 

clareza acerca das atribuições gerenciais do enfermeiro supervisor, pois mencionaram que não 

se percebem como integrantes da assistência em enfermagem, o que revela dificuldade de 

compreender o significado de sua função. Dentre as razões apontadas, encontram-se o não 

estar integrado diretamente na assistência e priorizar as atividades administrativas da 

supervisão de enfermagem. 

Como supervisora, eu não atuo mais na assistência ao paciente, até porque, não faz 

mais parte da minha função; [...] eles me chamam quando observam que o paciente 

traz uma demanda espiritual-religiosa e que não conseguem resolver. Acredito que 

seja por não terem habilidades (Es1). 

[...] na época era assistencial eu lidava melhor com a espiritualidade do paciente; 

agora, acho mais difícil, porque estou distante da assistência; estou voltada para 

supervisão de enfermagem e [para] atividades administrativas (Es2). 

[...] os enfermeiros têm mudado os padrões de cuidado e se tornado melhores no 

cuidado humanizado, principalmente nas UTI onde os pacientes e familiares são 

mais espiritualizados e religiosos [...]. Embora eu não atue diretamente, nessa 

natureza do cuidado com os enfermeiros assistenciais, mas, sendo da supervisão, 

procuro apoiá-los quando me chamam [...]. Agora, na supervisão, eu auxilio 

quando se precisa solicitar a psicologia ou o serviço social. Esses profissionais 

atendem a necessidade de apoio espiritual do paciente e nós cuidamos dos outros 

problemas (Es6). 

Os relatos evidenciam que há carência de habilidades críticas de gestão, as quais são 

atinentes aos cargos ocupados por esses supervisores, o que pode ocorrer por não terem sido 

bem desenvolvidas ou, ainda, pela falta de formação acadêmica, consequentemente, não tem 

sido capazes de se adaptar com sucesso à sua posição gerencial, configurando uma atuação 

negligente. Esses fatores são determinantes para o sucesso da competência gerencial de um 

supervisor em enfermagem (GUNAWAN; AUNGSUROCH; FISHER, 2018).  

No entanto, esses profissionais não percebem o equívoco de entendimento, visto queo 

processo de trabalho do enfermeiro permeia as esferas gerencial, assistencial e social, 

perpassando o ensino e a pesquisa, que estão diretamente ligados às práticas do cuidado, 

tornando-o, desta forma, um gestor e requerendo competências. A competência é definida 



 

como a capacidade de articular valores, conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

para o desempenho qualificado, a fim de alcançar os objetivos estabelecidos (TREVISO et al., 

2017; GUNAWAN; AUNGSUROCH; FISHER,2018). 

Assim como na fala do enfermeiro assistencial, o enfermeiro supervisor também 

reconhece que o apoio espiritual ao paciente deve ser concedido por outros profissionais, 

compreendendo que a enfermagem cuida de demandas – “problemas” –de outras ordens. 

Afirma, ainda, que o seu papel de apoiador, enquanto supervisor, corresponde a chamar os 

profissionais preparados para esse fim, como assistentes sociais e psicólogos.  

Retomando o ponto de discussão, conforme já citado anteriormente em alusão a Souza 

et al. (2019), não é incomum que os enfermeiros e demais profissionais de saúde, ao assistir 

seus pacientes, entendam que as necessidades espirituais devem ser cuidadas por outro 

profissional. 

Nesse entendimento, segundo Campos e Ribeiro (2017), o psicólogo é visto como um 

facilitador no processo de autoconhecimento e autonomia na integração com a dimensão 

espiritual. De fato, a escuta das experiências e das necessidades espirituais pode favorecer 

uma intervenção qualificada no campo da espiritualidade. Contudo, cabe esclarecer que, 

durante a formação, os psicólogos têm pouco contato com temas da espiritualidade e 

religiosidade, sendo fundamental que recebam treinamento para lidar com tais questões, pois 

em geral não sabem como compreender seus clientes quando estes trazem experiências 

espirituais, nem mesmo reconhecer o sagrado quando este se manifesta na relação terapêutica. 

Na mesma perspectiva, no serviço social, o profissional tem como finalidade 

promover o bem-estar para todas as pessoas e criaturas. Mas, para que consiga atingir esse 

fim, torna-se necessário que este profissional desenvolva valores, conhecimentos, 

competências e qualidades relacionais com uma ampla consciência, ligando-se ao local, às 

situações concretas, tal como ao global e ao cosmos. Deve ainda procurar desenvolver e 

transformar as organizações em locais menos estigmatizantes, pois considera-se que 

organizações mais participativas e com ambientes mais positivos são fundamentais na 

promoção do desenvolvimento e do bem-estar (MURAD, 2012; DUARTE; VENTURA, 

2017). 

Dessa forma, cabe aos profissionais de saúde, em suas diferentes categorias, atuar 

como mediadores de apoio e intervenções que incorporam a espiritualidade e a religiosidade 

no cuidado holístico ao paciente, visando agregar sentido para sua vida. 



 

5.2.4 Formação profissional para a assistência à luz da espiritualidade 

A carência de conhecimento e a valorização dada à formação em relação à prática da 

enfermagem voltada para espiritualidade percorreram as entrevistas, independentemente da 

pergunta que direcionasse a resposta para algum ponto específico. Os enfermeiros 

assistenciais e supervisores resgataram continuamente a importância do tema e reconheceram, 

inclusive, que a oportunidade de participar desta pesquisa foi um fator significativo para 

busca de conhecimento e reflexão acerca dele. 

[...] é importante que eu conheça a realidade dos pacientes, até para ajudar a 

equipe, com orientações e conscientização sobre os cuidados espirituais, sobretudo 

os que envolvem a religiosidade do paciente e da família [...], mas o que realmente 

precisamos é conversar e aprender sobre a espiritualidade na nossa área, como 

melhor ensinar os profissionais para atenderem os pacientes que valorizam o 

cuidado espiritual (Es1). 

[...] pensar [sobre] e falar de espiritualidade na assistência de enfermagem é bem 

delicado, porque temos pouca compreensão sobre o assunto e pouca vivência 

qualificada nesse segmento; porque nem sempre sabemos identificar, como 

cuidaremos? [...]. Muitos pacientes e famílias colocam símbolos religiosos na cama 

ou no berço do filho, se ajoelham para rezar e pedir ajuda espiritual [...]. Esses 

comportamentos simbolizam a espiritualidade e as atividades religiosas que os 

representam. Esses são sinais para nos ajudar a entender que a paciente precisa de 

um cuidado apropriado nesse sentido, principalmente diante da perda de um ente 

querido [...], mas, como supervisora eu percebo o quanto somos desprivilegiados de 

capacitação e espaço para aprimorar esse conhecimento. Precisamos discutir essas 

questões, que não são fáceis [...] – ainda não sabemos diagnosticar o cuidado 

dessas necessidades nem fazer uma intervenção de enfermagem. Formal, 

profissional, você me entende? Aí, tem outro problema: se é um cuidado precisamos 

anotar e evoluir – mas, exatamente o que? Precisamos de ajuda para ter mais 

conhecimento e nos fortalecer nesse sentido (Es3). 

[...] conhecer a espiritualidade do paciente faz mudar o cuidado, sem dúvida, 

principalmente se eles têm alguma religião, como os judeus, os testemunhas de 

Jeová e os muçulmanos [...]. Nossa, pensando nisso aqui, nós atendemos muitos 

testemunhas [de Jeová], evangélicos, muçulmanos, católicos que rezam o terço e 

fazem suas orações de horário [...] Mas agora, participando da pesquisa, penso que 

precisamos amadurecer sobre esse aspecto, porque esse assunto não é conversado – 

a não ser que haja alguma situação específica, que os enfermeiros compartilham 

[...]. Quando tem auditoria de prontuário, não encontro registros de enfermagem 

para esse tipo de cuidado (Es4). 

Considerando que é comum atendermos pacientes com diferentes religiões e 

culturas, como evangélicos, muçulmanos, peruanos, bolivianos, os enfermeiros e 

nós mesmos (supervisores) precisamos estar mais orientados e sensíveis à 

espiritualidade e à religiosidade que estes trazem. Geralmente, não prestamos 

atenção nisso. E, se é um cuidado de enfermagem eu acho que poucos fazem. É 

incrível como uma coisa leva à outra. Lembro-me que tive alguma coisa disso na 

faculdade; acho que não ensinam muito isso, né? (Es5). 

[...] se sou chamada por algum enfermeiro, para ajudar na decisão de alguma 

necessidade espiritual e religiosa, sinto que há carência de conhecimento e 

habilidade para lidarmos com esse assunto e cuidado; ou seja, não estamos 

preparados e isso, certamente, interfere na qualidade do cuidado (Es6). 



 

[...] Entendo que o paciente traz consigo suas crenças – ou até mesmo aqueles que 

não têm religião, vivem uma filosofia de vida e confiam em algo maior e, junto com 

eles, seus familiares... É normal ver, em pacientes graves e frágeis, a vivência da fé 

de forma mais aflorada [...]. Durante os cuidados de enfermagem, observo que eles 

entram nesse assunto e dizem que praticar a fé dá sentido de vida e força [...]. Aqui, 

é comum ter muitos pacientes e parentes que praticam suas orações individuais e 

coletivas, canções e recebem visitas religiosas. E, após esses momentos, o paciente 

melhora o semblante, a emoção, fica mais confiante, até altera o quadro 

hemodinâmico para melhor. É por isso que, no papel de supervisora, eu incentivo 

criar momentos para conversarmos e aprendermos sobre o assunto, de acordo com 

o que eu entendo [...]. Claro que [...] precisamos aprender para melhorar o cuidado 

ao paciente e auxiliá-lo no processo de autoconfiança, recuperação e cura (Es8). 

Alguns aspectos apontados nos relatos nos levam a refletir sobre o quanto o cenário de 

cuidado apresenta sinais evidentes de que a espiritualidade e a religiosidade permeiam a 

assistência ao paciente. Esta sinalização é inquietante e tem requerido respostas sobre o 

propósito do cuidado de enfermagem no campo holístico e humanizado. 

O fator significativo que apareceu como limitador para identificar a presença da 

espiritualidade nas relações de cuidado, as necessidades espirituais e o cuidado espiritual foi a 

carência de conhecimento. Esta carência, de acordo com os participantes, interfere 

diretamente para que a abordagem da espiritualidade não ocorra de maneira profissional, bem 

como impede os enfermeiros de contemplar os princípios da enfermagem como profissão e 

ciência.  

O ensino sobre cuidados espirituais tem sido superficialmente ministrado durante a 

formação acadêmica dos enfermeiros, sendo abordado de forma indireta em diversas 

disciplinas e oportunizado mais amplamente na disciplina de enfermagem em saúde mental. 

Por ser um assunto pouco discutido no processo de ensino-aprendizagem, sua deficiência 

dificulta aos alunos distinguir os conceitos de espiritualidade e religiosidade, assim como 

reconhecer sua aplicabilidade. Desse modo, os profissionais se deparam com as dificuldades 

em assistir espiritualmente o paciente por se sentirem despreparados para planejar uma 

assistência mais detalhada em relação aos problemas espirituais, direcionando-se, por 

consequência, preferencialmente aos cuidados técnicos (ARAÚJO et al., 2016). 

O desconhecimento e o despreparo dos enfermeiros podem ser explicados por uma 

formação voltada para a valorização dos aspectos procedimentais técnicos, que privilegia um 

cuidar prático mantenedor da cura, com pouca ênfase nas questões existenciais, emocionais e 

bioéticas dos pacientes. A formação acadêmica, durante a graduação e a pós-graduação, 

merece ser repensada no que se refere à qualidade do conteúdo ministrado para formar a 

competência profissional desse que está sendo encaminhado para o campo de trabalho 

(D’ARCO et al., 2016). 



 

A formação insatisfatória no que tange ao cuidado espiritual não está relacionada 

somente ao ensino superficial em sala de aula, mas também se deve a uma literatura de 

enfermagem que contextualiza os conceitos, mas não se aprofunda em orientações e 

direcionamentos sobre como identificar as necessidades espirituais e prestar os cuidados 

devidos. Dessa forma, entende-se que é fundamental a disponibilização de treinamentos 

adicionais durante o exercício profissional dos enfermeiros, para que possam ampliar a 

consciência espiritual e a atenção com planos de cuidados mais humanizados (LI-FEN et al., 

2015; WHITE; HAND, 2017).  

As lacunas observadas no recorte de realidade da presente pesquisa convergem para os 

achados de outros estudos. Segundo Cullen (2016), a forma de implantar a espiritualidade no 

ensino, na assistência e na gestão de enfermagem tem se refletido na não conscientização 

acerca das melhores práticas voltadas para o cuidado espiritual, a ponto de não satisfazer 

amplamente as necessidades espirituais do âmbito de atuação – assistencial e organizacional -, 

o que sugere que métodos de ensino para educação em espiritualidade e cuidados espirituais 

sejam objeto de estudo nos campos de pesquisa em enfermagem.  

Pesquisas que abarcam investigações sobre métodos de ensino-aprendizagem 

transformadora, voltados ao cuidado espiritual, têm se demonstrado eficientes e 

estimuladoras. Esses estudos propõem treinamentos que proporcionem ao enfermeiro fazer 

uma avaliação do seu autoconhecimento, valores, visões de mundo, crenças, comunicação e 

da consciência em relação às práticas da assistência espiritual. Os métodos propostos têm 

demonstrado intervir positivamente na percepção dos enfermeiros por estimular reflexões 

baseadas em análises e discussões de casos clínicos e de melhoras no padrão de competências 

profissionais voltadas para a valorização do cuidado holístico, incluindo facetas da 

espiritualidade, para que forneçam um cuidado espiritual permeado por melhores relações 

com o paciente (CRUZ et al., 2016; PETERSEN et al., 2017; WHITE; HAND, 2017).  

Da mesma maneira que os métodos, os instrumentos de validação têm sido utilizados e 

recomendados para avaliar os resultados das ações educativas que aprimoram e desenvolvem 

competências para o cuidado espiritual por profissionais de saúde. Devido à confiabilidade e 

sensibilidade, as escalas têm sido capazes de avaliar o preparo destes profissionais e, 

igualmente, a eficácia dos processos metodológicos de educação sobre espiritualidade no 

cuidado (DEZORZI, 2016). 

Na perspectiva de White e Hand (2017), para a promoção do cuidado espiritual, é 

necessário que a formação do enfermeiro seja direta, explícita e contínua em todo ambiente 



 

que ofereça um programa educacional, seja na formação acadêmica ou na capacitação 

continuada. 

O programa de formação deve ser elaborado por um plano de ensino que disponha de 

ferramentas metodológicas que estimulem a consciência e a comunicação efetiva do 

enfermeiro, para que produza uma base para abordar o cuidado espiritual em sua prática 

(CULLEN, 2016; TREVISO et al., 2017; WITTENBERG; RAGAN; FERREL, 2017). 

Todavia, é imperativo que, no processo de ensino-aprendizagem, haja educadores preparados 

e intencionados para abordar a espiritualidade e o cuidado espiritual como componente de 

cuidado em enfermagem (WHITE; HAND, 2017). 

É importante e desafiador que o enfermeiro compreenda esses conceitos e os leve 

integralmente para a prática, pois esse profissional tende a ser silenciado diante da ausência de 

reconhecimento na assistência ao paciente e à família. Os enfermeiros precisam ser 

eticamente valorizados e incorporados à realidade do cuidado, visando contribuir para a 

conscientização, ampliação do diálogo, apoio à espiritualidade do paciente, da família e dos 

profissionais, humanização, qualidade e segurança na ambiência de atenção à saúde. 



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema deste estudo, a dimensão da espiritualidade inserida no cuidado ao paciente, 

me sensibiliza e permite vislumbrar o quanto poderia conhecer sobre o mundo da enfermagem 

na esfera do cuidado humanizado abarcando a espiritualidade presente na vida de cada 

paciente e profissional da área. Surpreendentemente, essa percepção também esteve presente 

nas falas dos enfermeiros, mesmo de modo tímido. 

Sabia que seria delicado e, por vezes, difícil desenvolver a tese para torná-la, de certa 

forma, referência, no sentido de valorizar e sustentar o núcleo de um compromisso comigo 

mesma e com o outro. Com a busca orientada nesse sentido, o estudo teve como base o 

respeito e as reflexões coletivas construídas, dos quais emergiu a abertura para aprender com 

humildade o que poderia vir a ser um novo patamar de cuidado. Todos que participaram desse 

estudo sabem que muitas ações advindas do cuidar em enfermagem poderão ser 

transformadas em prol do bem maior da equipe e dos pacientes que se encontram inseridos em 

seu próprio mundo. 

Face a tudo que vivenciei durante esse processo, compreendi toda a minha trajetória 

como enfermeira e pude refletir sobre a realidade presente, já indicando novos paradigmas 

para a assistência aos pacientes e formação de enfermeiros por meio de atitudes constitutivas. 

Todas as falas e expressões se unificaram como se fossem parte da mesma corrente, 

apropriadas do mundo da espiritualidade, quando cada depoente seguiu a sua maneira de ser, 

entrelaçada com a própria força, para decidir no seu tempo e com base em sua alma, levando-

o ao alcance de mais conhecimento de si. Diante deste acontecimento, foi possível visualizar e 

compreender que poderão surgir novas maneiras de ação no amanhã, além daquilo que 

verbalizaram para si mesmos. 

Neste estudo, ficou registrada a presença da espiritualidade dos profissionais da 

enfermagem, manifestada como uma realidade profunda, que está aí, que interage, que se 

internaliza, que apresenta abertura ao novo, com espaço ao diálogo possível, que questiona, 

que assume a sua maneira de preservar o seu próprio modo de ser, condutas estas que nos 

reportam a lembrar que a solicitude em relação aos pacientes foi vivenciada positivamente. 

Agradeço aos enfermeiros que participaram espontaneamente dessa pesquisa por 

engrandecer a importância deste trabalho e ressalto as falas que remeteram à sensação de o 



 

paciente estar celebrando a cada instante a vida em sua própria existência, entendendo que a 

verdadeira liberdade está dentro de si. 

Este percurso mostrou, por meio das percepções expressas, um modo mais eficaz de 

trabalhar com a espiritualidade no cuidado ao paciente, observada como algo que já está 

dentro de cada pessoa, totalmente internalizado. Mesmo que muitos valores ainda não estejam 

claros para alguns pacientes, acredita-se que eles sabem que podem criar formas de agir e 

nutrir para que sua espiritualidade esteja sempre viva. 

Quanto às conclusões acerca da espiritualidade no ato de cuidar, o enfermeiro é um 

dos profissionais que se destaca na importante aproximação com o outro que ocorre na gestão 

do cuidado prestado ao paciente e família. E, por isso, é responsável por um olhar holístico 

que contempla, no processo de cuidar, as diferentes dimensões da pessoa. Sob essa ótica, a 

compreensão acerca da espiritualidade como objeto simbólico da profissão é fundamental 

para o cuidado em enfermagem, em qualquer âmbito de atuação. 

Os resultados deste estudo, que emergiram dos relatos dos enfermeiros dos diferentes 

setores de atendimento, apontaram que tanto os enfermeiros assistenciais quanto os 

supervisores identificaram a espiritualidade como significativa e essencial para a vida pessoal 

e profissional, da mesma forma que a reconheceram como um componente articulador, da 

conexão: consigo mesmo, com o outro, com o entorno e com algo maior ou Deus. Além disso, 

relacionaram a ela benefícios como força, sensação de paz, agregando ao sentido da 

espiritualidade o significado associado às experiências em suas vidas. 

Revelaram que, embora a espiritualidade seja essencial e perceptível no cuidado de 

enfermagem, exerce um papel influenciador que pode vir a contribuir também para as 

relações sociais, bem como para determinar comportamentos e expressões para as tomadas de 

decisão e condutas, embora ainda não tenham plena consciência e clareza acerca da totalidade 

desta dimensão humana.  

No ambiente de trabalho, em consonância com a responsabilidade profissional, os 

enfermeiros apresentaram-se disponíveis e interessados em expor suas percepções de 

entendimento sobre a espiritualidade e os fatores que envolvem esta dimensão de assistência 

na área de enfermagem. Consideraram ser importante e relevante, sobretudo porque já 

presenciaram os benefícios da espiritualidade na evolução de pacientes e familiares que lhe 

atribuíram significado e a integraram em suas vivências terapêuticas. Nesse sentido, os que 



 

relataram apoiar pacientes com intervenções de enfermagem, evidenciaram estar fortalecidos 

e satisfeitos. 

A maioria deles julgou que o cuidado espiritual faz parte da sua assistência e da gestão 

de cuidados por ser uma das dimensões que constitui o cuidado holístico, logo atrelado à 

competência profissional do enfermeiro. Todavia, apontaram barreiras para incorporar a 

espiritualidade ao exercício da função, como: entendimento insuficiente para identificar as 

manifestações das necessidades espirituais do paciente, compreensão como algo subjetivo e 

abstrato, falta de tempo e alta demanda de tarefas administrativas, plantões “corridos” e 

rotatividade em setores diferentes – esta última, reportada por um enfermeiro folguista. 

Esses aspectos foram avaliados como conteúdos potenciais para que os profissionais 

de enfermagem possam refletir e formar grupos de estudo a fim de criar novas ferramentas 

para obtenção de uma abordagem mais estruturada da espiritualidade junto aos pacientes e 

familiares. Essa conduta requer envolvimento dos profissionais e compromisso perante o 

planejamento e a sistematização do cuidado espiritual com a comunidade do hospital, 

iniciando pelos enfermeiros e considerando a dimensão individual, grupal e institucional.  

Dentre as barreiras apontadas pelos enfermeiros, destaca-se o conhecimento 

insuficiente acerca da espiritualidade, atribuído à insatisfatória formação tanto acadêmica 

como na educação permanente, requeridas para aperfeiçoá-los nesse saber e habilitá-los de 

forma mais consciente para a assistência espiritual qualificada para atender às necessidades de 

quem cuida, assim como para conduzi-los aos diálogos interdisciplinares que colaborem para 

o crescimento de todos os profissionais envolvidos direta ou indiretamente com assistência ao 

paciente. 

Compreende-se que tanto a relevância deste fenômeno como suas lacunas foram 

sentidas pelos enfermeiros e assim deverão ser analisadas pelos gestores que convergiram 

suas concepções para este entendimento.  

Por fim, reconhecendo os limites e contribuições, compreendendo que toda pesquisa 

apresenta algumas limitações, esta não foi diferente, porém não perdeu seu potencial de 

incentivo a reflexões diante do que foi exposto e no que pode se assemelhar com as demais 

instituições hospitalares. 

Acredita-se, ainda, que os resultados nos possibilitaram observar que, seja menor ou 

maior, o envolvimento do enfermeiro com a espiritualidade pareceu ser favorecido por 



 

experiências reais, as quais evidenciaram situações de fragilidade e fortalecimento dos 

pacientes, com quem interagem simbolicamente por meio do cuidado de enfermagem.  

Quanto aos desafios e as lacunas apresentados neste contexto, reconhece-se que outras 

investigações podem vir a trazer novos olhares sobre a percepção dos enfermeiros 

assistenciais e gestores de enfermagem, no que tange a sentir-se pertencente, educador e 

influente e à espiritualidade no processo de cuidado e trabalho, em cuja ambiência se perpetua 

a desafiadora assistência de enfermagem.  

Em adição, sugere-se que pesquisas acerca de formações e métodos de ensino 

transformadores possam instrumentalizar o enfermeiro na tentativa de aprender a lidar da 

melhor maneira possível com a dimensão da espiritualidade, entendendo desde já que esta é 

significativa para assistência holística. Diante deste cenário, torna-se imperativo contribuir 

para o aperfeiçoamento desses profissionais que estão em contato direto com a gestão do 

cuidado e com o real sistema de atenção à saúde da população. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

Nome: .......................................................................................................................... 

Sexo: Feminino (   ) Masculino             (   ) Data de nascimento: ..../..../..... 

Documento de identidade nº: ........................................................................................ 

Endereço: ..................................................................................................................... 

Bairro: .............................. Município/cidade: ............................................................... 

CEP: ....................................Telefones: (   ) .................................................................. 

Profissão: enfermeiro  Função: ........................................................................... 

INSTITUIÇÃO HOSPITALAR – (Campo de pesquisa):  

Hospital Geral do Grajaú/OSS - Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês.  

End.: Rua Francisco Octávio Pacca, 180, São Paulo - SP, 04822-010. Fone: (11) 3544-9444. 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Dimensão da Espiritualidade na gestão do 

cuidado de Enfermagem” 

PESQUISADOR PRINCIAL-ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Prado Fernandes 

CARGO/FUNÇÃO: Professora Livre-Docente do Departamento de Enfermagem em 

Orientação Profissional da Escola de Enfermagem da EEUSP. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL EXECULTANTE: Luana Prado Figueredo 

CARGO/FUNÇÃO: Enfermeira, aluna de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

 

1. Desenho do estudo e objetivos: O(A) Sr(a). está sendo convidado(a) a participar 

deste estudo, que visa “Compreender a dimensão da Espiritualidade na gestão do 

cuidado na perspectiva do enfermeiro”. E essas informações estão sendo fornecidas 

para sua participação voluntária neste estudo. 

2. Descrição dos procedimentos que serão realizados e dos com seus propósitos: 

Após ler este termo, o(a) Sr.(a) poderá decidir livremente se deseja, ou não, participar 

da pesquisa. Caso o(a) Sr(a). decida por participar da pesquisa, deverá assinar o termo 

de consentimento, ao final da página. A sua participação na pesquisa será em uma 

entrevista de aproximadamente 40 minutos, podendo ser necessárias outras entrevistas, 

para alguns esclarecimentos. O local da entrevista será na própria instituição hospitalar 

a qual você faz parte. A entrevista será gravada, para posterior transcrição, e apenas a 

pesquisadora e a orientadora terão acesso ao seu conteúdo na íntegra. Seu anonimato e 

https://www.google.com.br/search?biw=1600&bih=770&q=hospital+geral+do+grajau+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkpMDPJM9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHvJQ-YLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXqLKAor7UAhWDgZAKHZIOD6oQ6BMIjAEwDw
https://www.google.com.br/search?biw=1600&bih=770&q=hospital+geral+do+grajau+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjXqLKAor7UAhWDgZAKHZIOD6oQ6BMIjwEwEA
javascript:void(0)


 

sigilo serão respeitados. Seu nome não será divulgado, assim como o conteúdo da sua 

entrevista. 

3. Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: A sua participação 

nesta pesquisa não implica em nenhum procedimento além da rotina desempenhada na 

instituição hospitalar. 

4. Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2  e 3: 

Os riscos de sua participação na pesquisa poderão ser apenas ao fato de o(a) Sr(a). 

poder apresentar alguma dificuldade ao discorrer acerca da Espiritualidade no 

contexto do cuidado de Enfermagem. Ou até mesmo por não ter suficientemente 

refletido e dialogado com o mundo da Espiritualidade no contexto da assistência em 

Enfermagem. 

5. Benefícios para o participante: Uma reflexão dialética sobre a temática, possibilitada 

pela narrativa da sua experiência. 

6. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o participante 

possa optar: Não serão realizados procedimentos com os participantes, apenas a 

entrevista. 

7. Garantia de acesso: O(A) Sr(a). terá acesso aos pesquisadores responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A Pesquisadora Executante é a 

Luana Prado Figueredo, que pode ser encontrada no endereço: Rua Oswaldo Diniz, 

125. CEP 04815-330-SP e por contato telefônico (11) 96426-2966. Já a Pesquisadora 

e Orientadora é a Prof.ªDr.ª Maria de Fátima Prado Fernandes, Professora Livre-

Docente do Departamento de Enfermagem em Orientação Profissional, da Escola de 

Enfermagem da EEUSP, que pode ser encontrada no endereço: Av. Dr. Enéas de 

Carvalho Aguiar, 419, São Paulo, no Departamento de Enfermagem em Orientação 

Profissional da Escola de Enfermagem da EEUSP. Se o(a) Sr(a). tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisada Escola de Enfermagem da USP (CEP-EEUSP), na Av. Dr. Enéas 

de Carvalho Aguiar, 419 - 2º andar, sala 202 - Tel.: (11) 3061-8858 -   E-mail: 

cepee@usp.br. 

8. É garantida a liberdade da retirada de consentimento: A qualquer momento o(a) 

Sr(a). pode deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade do 

seu emprego na instituição hospitalar. 

9. Direito de confidencialidade: O pesquisador se compromete a utilizar os dados 

coletados somente para pesquisa. As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com a orientadora da pesquisa, não sendo divulgada a identificação de 

nenhum dos profissionais enfermeiros participantes do estudo. 

10. Direito de ser mantido atualizado: sobre os resultados parciais da pesquisa, quando 

em estudo aberto, ou de resultados finais que sejam de conhecimento dos 

pesquisadores. 

11. Despesas e compensações: Não há despesas pessoais (ao participante) ou para 

instituição hospitalar, campo da pesquisa. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. 



 

12. Compromisso do pesquisados de utilizar os dados coletados e as informações 

analisadas somente para esta pesquisa: As informações obtidas para esta pesquisa 

não serão utilizadas em nenhum outro estudo. 

O resultado da pesquisa oferecerá sólidas evidências para elaboração de conteúdos para o 

aprimoramento de profissionais de saúde e para melhor qualificação da assistência de 

Enfermagem prestada sob a luz da dimensão da Espiritualidade. 

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução CNS 466, de 12 de dezembro de 

2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

Caso aceite participar desta pesquisa, o(a) Sr(a) estará contribuindo para a construção do 

conhecimento dos enfermeiros que prestam assistência, gerenciam e educam no contexto da 

saúde. 

A pesquisa terá início somente após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Participante 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas e esclarecidas para mim, descrevendo as particularidades do estudo. Eu dialoguei com a 

pesquisadora Luana Prado Figueredo sobre minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus possíveis riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo, bem como poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento – antes, durante ou no desenvolvimento do mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo. 

Assim sendo, assino duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e rubrico 

todas as páginas das respectivas vias. Das vias deste documento, receberei uma assinada e 

rubrica e a outra ficará com o pesquisador.  

_______________________________ 
Data: ____ / ____ / ______ 

Assinatura do participante 

Pesquisador  

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste profissional enfermeiro para participação neste estudo. 

_______________________________ 
Data: ____ / ____ / ______ 

Assinatura do pesquisador 

 



 

APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA GRAVAÇÕES 

DAS ENTREVISTAS EM ÁUDIO 

Identificador: nº _____ 

Por meio deste documento, permito que seja realizada a gravação da minha entrevista em 

áudio, para fins da pesquisa científica intitulada “Dimensão da espiritualidade na gestão do 

cuidado de enfermagem”, vinculada ao Curso de Doutorado na Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo - EEUSP. Da mesma forma, concordo que as informações obtidas 

através da minha entrevista possam ser divulgadas por meio de eventos e publicações 

científicas. Tomo ciência que em nenhum momento meu nome, minha voz, minha imagem e o 

nome desta instituição serão identificados em qualquer veículo de comunicação que vier a ser 

adotado para a divulgação dos resultados. Estou ciente de que a gravação ficará sob a 

responsabilidade da pesquisadora. 

São Paulo, _____ de ____________ de 20____. 

Nome legível do Participante da Pesquisa .......................................................................... 

Luana Prado Figueredo 

Pesquisador 

 

 



 

APÊNDICE C 

 

Roteiro de Entrevista para os Enfermeiros Assistenciais (Ea) 

 

Data: ______________                                                                 Identificador: nº _____ 

Dados do participante da pesquisa 

Sexo:(  ) Feminino (  ) Masculino  Idade: ___________anos Religião: _________ 

Formação acadêmica  

Há quanto tempo concluiu o Curso de Graduação?   

(  ) 0 – 1 ano (  ) 2 a 3 anos (  ) 4 a 5 anos (  ) 6 anos ou mais 

Possui curso de Pós Graduação? 

(  ) Não  (  ) Sim. Citar: ............................................................................................. 

Atividade Profissional 

Tempo de atuação profissional na função de enfermeiro assistencial: ____meses/anos 

Setor (es) de atuação:  ...................................................................................................................  

Dados do objeto de pesquisa 

1. Como você compreende o significado da palavra Espiritualidade? 

2.  Como você compreende a existência da dimensão da Espiritualidade nas experiências de 

vida e nas escolhas das pessoas? 

3. Como você tem vivenciado sua Espiritualidade? 

4. Como você tem oferecido o cuidado de Enfermagem, à luz da dimensão da Espiritualidade? 

5. Ao cuidar dos pacientes, você reconhece a sua Espiritualidade? 

6. Como tem sido dialogar, com os seus pares, acerca da dimensão da Espiritualidade no 

âmbito do cuidado de Enfermagem? 

Registros de Campo da Pesquisadora (observações) ..................................................... 



 

APÊNDICE D 

 

Roteiro de Entrevista para os Enfermeiros Supervisores (Es) 

Data: ______________                                                                 Identificador: nº _____ 

Dados do participante da pesquisa 

Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino  Idade: ___________anos Religião: _________ 

Formação acadêmica  

Há quanto tempo concluiu o Curso de Graduação?   

(  ) 0 – 1 ano (  ) 2 a 3 anos (  ) 4 a 5 anos (  ) 6 anos ou mais 

Possui curso de Pós-Graduação? 

(  ) Não  (  ) Sim. Citar: ............................................................................................. 

Atividade Profissional 

Tempo de atuação profissional na função de enfermeiros supervisor: ____meses/anos 

Setor(es) de atuação:  ....................................................................................................................   

Dados do objeto de pesquisa 

 

1. Como você, enfermeiro supervisor, tem contribuído com os enfermeiros assistenciais 

para promover o cuidado de Enfermagem, à luz da dimensão da Espiritualidade?  

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Registros de Campo da Pesquisadora (observações) ................................................... 

 

 


