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Resumo estruturado 

 

Objetivo: Esse estudo teve como objetivo investigar e analisar as intervenções 

de enfermagem no cuidado espiritual que foram publicadas no Brasil do período 

de 2017 a 2021. Método: Trata-se de uma revisão integrativa para responder à 

questão de pesquisa: Quais intervenções de enfermagem foram realizadas no 

cuidado espiritual no Brasil? Foram consultadas as bases de dados: PubMed, 

BDENF, LILACS, Medline e SciELO. Para a seleção dos estudos foram 

considerados os seguintes critérios: artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas 

português e inglês e publicados entre 2017 a 2021. Resultados: Foram 

encontradas 122 publicações no PubMed, 26 na Medline, três na BDENF, um na 

LILACS e nenhum na Scielo. Após análise dos textos, foram selecionados oito 

artigos de origem nacional, dos quais foram separados em três categorias 

temáticas: Intervenções de enfermagem para o cuidado espiritual; Estratégias 

para o desenvolvimento das intervenções de enfermagem para o cuidado 

espiritual; Dificuldades para realização do cuidado espiritual. Considerações 

finais: A presente revisão identificou intervenções que podem ser colocadas em 

prática no cotidiano da enfermagem, porém são desafios para os enfermeiros:  a 

falta de tempo, a sobrecarga de trabalho, o constrangimento em desenvolver 

esse assunto com o paciente, o desafio de superar a prioridade do modelo 

biomédico no cuidado e a falta de treinamento para atender e intervir nas 

necessidades espirituais do paciente. A lacuna que há na educação de 

enfermeiros frente ao cuidado espiritual e a capacidade de enfermeiros e 

estudantes de prestarem esse cuidado reflete as defasagens do cuidado. 
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Abstract estruturado 

Objective: This study aims to investigate and analyze nursing interventions in 

spiritual care that were published in Brazil from 2017 to 2021. Method: This is an 

integrative review to answer the research question: What nursing interventions 

are performed in spiritual care in Brazil? The following databases were consulted: 

PubMed, BDENF, LILACS, Medline and SciELO. For the selection of studies, the 

following criteria were considered: articles available in full, in Portuguese and 

English and published between 2017 and 2021. Results: 122 publications were 

found in PubMed, 26 in Medline, three in BDENF, one in LILACS and none in 

Scielo. After analyzing the texts, eight articles of national origin were selected, 

which were separated into three thematic categories: Nursing interventions for 

spiritual care; Strategies for the development of nursing interventions for spiritual 

care; Difficulties in carrying out spiritual care. Final considerations: This review 

identified interventions that can be put into practice in daily nursing, but these are 

challenges for nurses: lack of time, work overload, embarrassment in developing 

this issue with the patient, the challenge of overcoming the priority of biomedical 

model in care and the lack of training to meet and intervene in the patient's 

spiritual needs. The gap in the education of nurses regarding spiritual care and 

the ability of nurses and students to provide this care reflects the gaps in care.
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1 INTRODUÇÃO 

 

           Uma das competências do enfermeiro para oferecer um cuidado 

humanizado, é reconhecer as necessidades espirituais do paciente e atendê-las 

para proporcionar bem-estar1. Contudo, distinguir conceitualmente os termos 

“espiritualidade” e “religiosidade” é fundamental para que o enfermeiro possa 

prestar o cuidado espiritual2. O primeiro se refere ao que dá um propósito de vida 

para as pessoas, envolvendo a relação com o sagrado, mas não 

necessariamente com uma religião. Já a religiosidade estabelece práticas dentro 

de um sistema organizado de crenças, rituais e tradições, formado para facilitar 

a aproximação com o sagrado ou transcendente2.  

Dentre as definições acadêmicas, temos que “a espiritualidade é um 

aspecto dinâmico e intrínseco da experiência humana, por meio do qual se busca 

e expressa o significado, propósito e transcendência da existência. Tal estado 

perpassa a vivência da pessoa em suas relações consigo mesma, com a família, 

com os outros, a comunidade, a natureza e com aquilo que é significativo e 

sagrado3. Como não há uma definição unânime entre autores e estudiosos, o 

conceito de espiritualidade pela literatura é amplo, e pode englobar propósitos e 

valores humanos, tais como o cuidado, o amor, a compaixão, a empatia, entre 

outros 4,5.  

Na aplicação desses conceitos, o profissional sofre influência da sua 

própria espiritualidade e religiosidade, dessa forma, muitos enfermeiros sentem 

receio de abordar esse tema com os pacientes diretamente5. Por isso, os 

espaços de discussão sobre a espiritualidade e da religiosidade na formação de 

enfermeiros é fundamental, inclusive em ações e oportunidades de educação 

permanente, contribuindo para o cuidado integral do paciente e o preparo 

profissional do enfermeiro5.   

 

          O cuidado espiritual requer habilidades e competências que proporcionem 

uma boa relação interpessoal, o que inclui respeito e atenção à espiritualidade e 

às crenças religiosas do paciente2. Para desenvolvê-lo, é necessário inseri-lo na 

Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), primeiramente com uma 

avaliação do bem-estar espiritual, que deve ser planejado e realizado mediante 
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ferramentas interpessoais como, escuta, comunicação e aceitação2. Isso abrirá 

espaço para fortalecimento do vínculo de confiança e envolvimento emocional 

do paciente2. Depois, deve-se estabelecer diagnósticos relacionados às 

necessidades do paciente, intervir no cuidado embasado em um referencial 

teórico, e avaliar o resultado das ações e adaptá-las ou mudá-las se necessário2. 

Temos alguns diagnósticos na literatura direcionados ao cuidado espiritual, 

como: Disposição para o bem-estar espiritual melhorado, Sofrimento espiritual e 

Risco de sofrimento espiritual. E outros que abordam a religiosidade, como: 

Religiosidade prejudicada, Risco de religiosidade prejudicada, Disposição para 

religiosidade melhorada6. 

            Estudos apresentam que a espiritualidade e a religiosidade influenciam 

tanto na adesão do tratamento, como no processo de diagnóstico, na 

convivência do paciente com a equipe, e no sucesso da intervenção 

medicamentosa5. Quando o cuidado é pautado na proximidade e no 

acolhimento, gera uma sensação de conforto, segurança e apoio, fortalecendo a 

relação do enfermeiro com o paciente7. Dessa forma, a religiosidade e a 

espiritualidade contribuem com a qualidade de vida, índices menores de 

depressão, tentativa de suicídio, hospitalização, uso de substâncias, 

intercorrências cardiovasculares e morbimortalidade7.  

           Portanto o presente estudo pretende apresentar o que é sugerido na 

literatura nacional de intervenções de enfermagem no domínio espiritual. Assim, 

esta revisão pode catalogar diversas intervenções para afirmar que é possível 

prestar o cuidado espiritual e reafirmar a lacuna que há no processo educativo 

acadêmico quando esse tema não é abordado e não há preparação dos 

estudantes de enfermagem para prestar esse cuidado. Dessa maneira, outras 

pesquisas podem ser desenvolvidas para explorar esse domínio que faz parte 

do bem-estar do ser humano. Além disso, incutir na educação continuada de 

profissionais que têm dificuldade de abordar esse tema com os pacientes. 

 

2 OBJETIVO  

 

           Esse estudo teve como objetivo investigar e analisar as intervenções de 

enfermagem no cuidado espiritual que foram publicadas no Brasil do período de 

2017 a 2021. 
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3 MÉTODO 

 

             O presente estudo foi elaborado por meio de seis etapas: 1- identificação 

do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; 2- estabelecimento de 

critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; 

3- definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos; 4- avaliação dos estudos incluídos; 5- 

interpretação dos resultados; 6- apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento8. Trata-se de uma revisão integrativa para responder à questão 

de pesquisa: Quais intervenções de enfermagem foram realizadas no cuidado 

espiritual no Brasil? 

Em agosto de 2021 foram consultadas as bases de dados: PubMed, 

Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 

Retrievel System Online (Medline) e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). Foram utilizados os descritores em saúde oriundos dos Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS): Spirituality, Religion, nursing care, Health 

promotion, outcome assessment health care, Nurse-Patient Relations. Os 

descritores foram combinados com o operador boleano "AND", com as seguintes 

estratégias de busca: Spirituality AND Religion AND (nursing care) AND (Health 

promotion); Spirituality AND Religion AND (Nursing care) AND (outcome 

assessment health care); Spirituality AND Religion AND (Nursing process) AND 

(outcome assessment health care); (Nurse-Patient Relations) AND Spirituality 

AND Religion. Para a seleção dos estudos foram considerados os seguintes 

critérios: artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês e 

publicados entre 2017 a 2021.  

Foram encontradas 122 publicações no PubMed, 26 na Medline, três na 

BDENF, um na LILACS e nenhum na Scielo. Após análise dos títulos foram 

excluídos os artigos com duplicidade e os que traziam em seu título os países 

estrangeiros onde as pesquisas foram desenvolvidas. Por fim, foram analisados 

os estudos pelo resumo e os textos na íntegra, totalizando oito artigos, conforme 

Figura 1. 
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Figura 1- Fluxograma da seleção de publicações 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Os artigos selecionados foram publicados no período de 2017 a 2021 para 

constatar o que temos de mais recente na literatura nacional sobre as 

intervenções de enfermagem no cuidado espiritual. Foram analisadas as 

intervenções de oito artigos, sendo que 25% foram publicados em 2017(1,9), 50% 

em 2018(2,5,10,12) e 25% em 2019(7,11).  

Verificou-se na análise dos estudos que 50% dos artigos não traziam 

intervenções de enfermagem concretas para o cuidado espiritual. Em outros 

artigos, foram apresentados os efeitos de uma intervenção educativa em alunos 
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de enfermagem para desempenhar esse cuidado2; a importância do 

comportamento do enfermeiro e obstáculos em prestar o cuidado espiritual7; a 

comparação de conduta e opiniões entre estudantes de enfermagem de Portugal 

e Brasil10; e a importância do planejamento na assistência antes de intervir nessa 

temática12. Os artigos estão apresentados no Quadro 2 e foram categorizados 

pelo título, autor, ano, objetivos, principais resultados e conclusão. 

 

 

Quadro 2: Distribuição dos estudos incluídos na revisão integrativa de acordo com título, autor, 

ano, objetivo, principais resultados e conclusão. 2021 

 

TÍTULO/AUTOR/ 

ANO 

OBJETIVOS PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

CONCLUSÃO 

As possibilidades 

e desafios na 

prestação de 

cuidados 

espirituais 

pediátricos1 

 

Alvarenga WA, de 

Carvalho EC, 

Caldeira S, Vieira 

M, Nascimento 

LC. (2017). 

Apresentar 

discussões sobre 

como os 

enfermeiros 

pediátricos podem 

realizar cuidado 

espiritual em 

crianças e 

adolescentes e 

discutir os desafios 

de integrar esse 

cuidado no 

ambiente 

hospitalar. 

Os pacientes desenvolvem 

relacionamentos de 

qualidade com os outros, o 

mundo e eles próprios, e 

experimentar um poder 

transcendente que os 

conduz ao sentimento de 

bem-estar espiritual. 

Intervenções espirituais para 

crianças e adolescentes: escuta 

ativa; minimizar sua separação de 

outras pessoas significativas; 

permitir a manifestação de valores 

e crenças espirituais; oferecer 

conforto, segurança e brinquedos; 

e usar a arte e a música na 

interação. Além disso, a inclusão 

dessas intervenções e avaliações 

espirituais na prática clínica 

apresentam desafios que incluem: 

a falta de conhecimento, tempo e 

o paradigma reducionista do 

modelo biomédico que ainda 

influencia o cuidado de 

enfermagem. 

Atitudes de 

estudantes de 

enfermagem em 

relação aos 

usuários de 

substâncias e 

percepções sobre 

cuidados 

Avaliar o impacto 

de uma intervenção 

educativa nas 

atitudes de 

estudantes de 

enfermagem em 

relação aos 

usuários de 

62 alunos participaram 

deste estudo. Após a 

intervenção, houve melhora 

nas atitudes dos alunos em 

relação aos usuários de 

substâncias, mas não em 

relação à percepção que já 

tinham sobre a importância 

Verificamos a eficácia da 

intervenção educativa na melhoria 

das atitudes frente ao cuidado ao 

usuário de substâncias 

psicoativas, porém apontamos 

que os alunos não apresentaram 

mudanças na percepção sobre a 

inclusão dos aspectos religiosos e 
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religiosos / 

espirituais2 

 

Gonçalves AMS, 

Santos MA, 

Volpato RMJ, 

Furtado EF, 

Barroso TMMDA, 

Pillon SC (2018). 

substâncias 

psicoativas 

(excluindo álcool e 

tabaco) e suas 

percepções sobre 

os cuidados 

religiosos e 

espirituais 

oferecidos nos 

serviços de saúde. 

de oferecer cuidados 

religiosos e espirituais nos 

serviços. 

espirituais no cuidado a essa 

população. 

Espiritualidade e 

religiosidade no 

cotidiano da 

enfermagem 

hospitalar5 

 

Tavares MM, 

Gomes AMT, 

Barbosa DJ et al. 

(2018). 

Promover reflexões 

sobre a presença 

da espiritualidade e 

religiosidade no 

cotidiano 

do enfermeiro hospi

talar. 

Religiosidade/espiritualidad

e ao se revelarem 

necessidades humana 

exigem do enfermeiro 

capacidade para saber 

compreender. No cotidiano 

da enfermagem ambas 

contribuem para promoção 

do conforto emocional e 

bem-estar de quem é 

cuidado e de quem cuida. 

Em síntese as reflexões sugerem 

espaços de discussão sobre o 

papel da espiritualidade e 

religiosidade no processo 

formativo da enfermagem, a fim 

de fornecer ferramentas para 

mediação do cuidado integral 

O cuidado do 

enfermeiro à 

dimensão 

espiritual do idoso 

hospitalizado7 

 

Veras SMCB, 

Menezes TMO, 

Guerrero-

Castañeda RF, 

Soares MV, Anton 

Neto FR, Pereira 

GS (2019). 

Analisar o cuidado 

do enfermeiro à 

dimensão espiritual 

da pessoa idosa 

hospitalizada. 

 

Os cuidados espirituais 

desvelados foram: diálogo, 

estímulos e respeito às 

atividades religiosas, 

acolhimento, empatia. Um 

dos obstáculos à prestação 

desses cuidados foi o 

despreparo em acessar a 

dimensão espiritual da 

pessoa idosa 

A espiritualidade é uma dimensão 

do cuidado humano e holístico de 

enfermagem. Cuidar do espírito 

contribui para fomentar o cuidado 

transpessoal. A dificuldade pode 

estar na falta de preparo de 

enfermeiras e enfermeiros, sendo 

necessário que cultivem e vivam 

sua própria espiritualidade, 

transmitindo a compreensão em 

cada relação de cuidado.  

Contribuição do 

cuidado 

transpessoal ao 

paciente cardíaco 

Conhecer a 

contribuição da 

teoria de Watson 

para a assistência 

Foram construídas quatro 

categorias temáticas: 

Consciência de ser cuidado 

por outro ser, Sistema de 

Concluiu-se que, ao utilizar a 

teoria de Watson no cuidado ao 

ser com cardiopatia no pós-

operatório, foi possível 
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no pós-operatório 

de cirurgia 

cardíaca9 

 

Rabelo ACS, 

Souza FVFS, 

Silva LF(2017).   

de enfermagem ao 

paciente cardíaco 

no pós-operatório 

de cirurgia 

cardíaca. 

 

crenças e subjetividade, 

Relação de ajuda-confiança 

e Expressão dos 

sentimentos. 

Compreendeu-se que a 

realização da cirurgia 

acarretou transformações 

na vida dos pesquisados-

cuidados, as quais foram 

relacionadas ao processo 

de serem cuidados por 

outras pessoas. 

compreender a importância do 

cuidado transpessoal para 

expansão dos cuidados da 

enfermeira. 

Opiniões e 

atitudes sobre a 

relação entre 

espiritualidade, 

religiosidade e 

saúde: uma 

comparação entre 

estudantes de 

enfermagem do 

Brasil e de 

Portugal10 

 

Cordero RD, 

Romero BB, de 

Matos FA, Costa 

E, Espinha DCM, 

Tomasso CS, 

Lucchetti ALG, 

Lucchetti G 

(2018). 

Comparar as 

opiniões e atitudes 

de estudantes de 

enfermagem de 

língua portuguesa, 

do 

Brasil e de Portugal, 

sobre a relação 

entre religiosidade / 

espiritualidade e a 

capacidade de 

abordar 

essas questões 

com os pacientes, 

em sua formação e 

prática de 

graduação. 

Brasil e Portugal são países 

com a mesma língua, mas 

com programas de 

formação em enfermagem e 

características 

populacionais diferentes. 

Os estudantes brasileiros 

são mais religiosos e têm 

opiniões mais fortes sobre a 

influência e adequação da 

espiritualidade na prática 

clínica do que os 

estudantes portugueses. No 

entanto, ambos os grupos 

de alunos indicaram que 

deveriam estar preparados 

para abordar religiosidade e 

espiritualidade com os 

pacientes, que essas 

disciplinas deveriam ser 

incluídas no currículo e que 

eles não estavam 

devidamente preparados 

para abordar questões 

espirituais. 

Embora diferentes opiniões e 

atitudes tenham sido encontradas 

entre estudantes de enfermagem 

brasileiros e portugueses, mais 

treinamentos nessas questões 

devem ser implementados na 

graduação. Os estudos 

interculturais podem ajudar a 

promover uma ampla discussão 

na área. 

Oração de 

intercessão sobre 

angústia 

Avaliar o efeito da 

oração de 

intercessão no 

A oração de intercessão foi 

utilizada como intervenção 

complementar e simultânea 

Neste estudo, essa prática foi 

realizada por meio da oração de 

intercessão, que promoveu efeitos 
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espiritual, 

enfrentamento 

espiritual, 

ansiedade, 

depressão e 

amilase salivar 

em pacientes com 

câncer de mama 

durante a 

radioterapia: 

ensaio clínico 

randomizado11 

 

Miranda TPS, 

Caldeira S, 

Oliveira HFD, 

Lunes DH, 

Nogueira DA, 

Chaves EDCL, 

Carvalho ECD 

(2019).  

sofrimento 

espiritual, 

enfrentamento 

espiritual, 

morbidade 

psicológica 

(ansiedade e 

depressão) e 

amilase salivar 

durante a 

radioterapia para 

câncer de mama. 

à medicina convencional 

contribuindo positivamente 

para a redução do 

sofrimento espiritual no 

grupo intervenção. Além 

disso, foi confirmado O 

efeito positivo causado pela 

intervenção nas variáveis 

(sofrimento espiritual, 

coping religioso / espiritual 

negativo e religioso / 

espiritual total 

enfrentamento) pode ter 

possibilitado aos 

participantes do grupo 

intervenção vivenciar o 

período de tratamento de 

forma menos dolorosa. 

positivos na saúde, uma vez que o 

sofrimento espiritual e o 

enfrentamento espiritual negativo 

diminuíram. Além disso, o 

enfrentamento espiritual 

aumentou, o que significa que os 

participantes que enfrentam 

situações difíceis desenvolveram 

estratégias para melhor enfrentar 

e resolver os problemas. Diante 

dos resultados relacionados ao 

uso da oração de intercessão, 

como intervenção terapêutica 

complementar, o cuidado holístico 

de enfermagem deve integrar esta 

intervenção, a qual está incluída 

na Classificação das Intervenções 

de Enfermagem. Além disso, são 

necessárias mais evidências e 

pesquisas sobre o efeito desta 

intervenção espiritual de 

enfermagem em outras culturas, 

em diferentes contextos clínicos. 

e com amostras maiores. 

Estrutura familiar 

de crianças com 

câncer em 

cuidados 

paliativos: estudo 

à luz do Modelo 

Calgary12 

 

OLIVEIRA, 

T.C (2018).  

Analisar a produção 

científica publicada 

em periódicos 

online sobre os 

cuidados paliativos 

e a criança com 

câncer. 

 

A partir dos três aspectos da 

estrutura familiar: estrutura 

interna, estrutura externa e 

o contexto, permitiu 

identificar que, das 

composições das famílias 

inseridas no estudo, três 

são do tipo extensas 

nucleares e duas 

monoparentais. No que diz 

respeito à rede de suporte 

social, a maioria referiu 

apoio de familiares, amigos 

e da igreja. As famílias do 

estudo relataram uma boa 

relação com os vizinhos. 

Os instrumentos genograma e 

ecomapa apontaram para o 

planejamento da assistência de 

enfermagem para compreender 

melhor a estrutura familiar de 

crianças com câncer sob cuidados 

paliativos, como também são 

importantes para o planejamento 

da assistência de enfermagem a 

criança com câncer e sua família. 
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Todas as mães de crianças 

com câncer destacaram a 

importância da religião e 

espiritualidade para o 

enfrentamento diante do 

processo de adoecimento 

dos seus filhos 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

          O processo de enfermagem tem sido definido como uma forma sistemática 

de prestar cuidados de enfermagem, e é desenvolvido em cinco etapas 

dinâmicas e interligadas, são elas: Anamnese (avaliação), diagnóstico, definição 

de metas, intervenção e implementação do cuidado e evolução. Na prática, 

porém, algumas etapas não são aplicadas13. Para fornecer cuidados planejados, 

individualizados e contínuo, os enfermeiros devem entender o indivíduo em 

todas as fases do processo9. A avaliação de enfermagem não é tão simples 

quanto perguntar sobre fé ou afiliação religiosa, pois o conceito de espiritualidade 

é cada vez mais complexo e exige uma investigação mais profunda de questões 

espirituais, religiosas e psicológicas14. 

        Para nortear os planos de cuidados, os enfermeiros comumente usam 

diagnósticos de enfermagem do North American Nursing Diagnostic Association 

(NANDA), que é padronizada internacionalmente14. Dependendo do diagnóstico 

e a meta estabelecida pelo enfermeiro para fornecer bem-estar espiritual, o plano 

de cuidado conduz a intervenções que podem ser realizadas à beira do leito ou 

durante a passagem de visita de enfermagem dependendo da condição saúde-

doença do paciente14.  

 Após a leitura e análise dos artigos incluídos na presente revisão, 

emergiram três categorias temáticas: 5.1- Intervenções de enfermagem para o 

cuidado espiritual; 5.2- Estratégias para o desenvolvimento das intervenções de 

enfermagem para o cuidado espiritual; 5.3- Dificuldades para realização do 

cuidado espiritual. 
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5.1  Intervenções de enfermagem para o cuidado espiritual 

            O domínio espiritual, sendo uma necessidade humana básica do 

paciente, exige que o enfermeiro seja capaz de compreender e acessar as 

necessidades espirituais, através da comunicação com o paciente e sua família. 

O enfermeiro deve ser um facilitador na promoção da saúde biológica, 

psicológica, social e espiritual e proporcionar formas de enfrentamento do 

processo de hospitalização5.  

              O cuidado espiritual humanizado não deve ser prestado apenas para 

pacientes adultos, visto que contribui também para o bem-estar físico, 

psicológico e emocional de crianças e adolescentes1. Durante a hospitalização 

e o processo de doença, as crianças sentem medos, inseguranças e isolamento 

pela separação da família, amigos, escola1. Essa experiência traumática pode 

provocar crises espirituais15. Por isso, deve-se dar atenção aos aspectos 

significativos que deem sentido à vida da criança, pode ser a presença de 

alguém importante, de um animal de estimação, um objeto de valor sentimental 

simbólico e práticas religiosas1. Para reconhecer a espiritualidade de uma 

criança, o enfermeiro deve avaliar o estágio do desenvolvimento e a idade do 

paciente, além de perceber as atividades e o comportamento desenvolvidos no 

ambiente hospitalar1,16. Requer observar suas atitudes não verbais como risos, 

gritos, gestos, olhares e expressões faciais17. Algumas das intervenções 

propostas para pacientes pediátricos foram: Proporcionar um ambiente seguro 

para a criança se expressar de refletir sobre situações e desenvolver maneiras 

de entender suas experiências e destacar aspectos positivos vivenciados1. Isso 

pode ser realizado também incluindo permitir visitas, envio de cartas e 

mensagens, ajudar a relembrar momentos felizes ou pessoas significativas1. Já 

com bebês e adolescentes, o enfermeiro pode encorajar o uso de habilidades 

imaginativas, com atividades artísticas com uso de tinta, tecidos, argila, assim 

como dança, música, teatro, poesia, contação de histórias, entre outros1.  

           Nas intervenções sugeridas na Nursing Interventions Classification (NIC), 

o enfermeiro pode atuar de forma direta ou indireta7. Estudos compreendem 

intervenções diretas comportamentais do enfermeiro através da Teoria do 

Cuidado Humano Transpessoal de Watson, que é baseada em 10 elementos do 

Processo Caritas Clinico que auxiliam o enfermeiro na prática do cuidado 
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humanizado e espiritual7,9. Observou-se que para se conectar com o indivíduo e 

estabelecer uma relação transpessoal, é importante que o enfermeiro busque 

também o seu autoconhecimento continuamente, estar verdadeiramente 

presente na interação, estimular e respeitar as crenças do paciente, sem 

julgamento; possibilitar o cultivo de práticas espirituais e religiosas, buscar 

estabelecer relação de ajuda e confiança, apoiar expressão de sentimentos tanto 

negativos como positivos, manter um ambiente de cura fornecendo conforto e 

bem-estar, que potencializam a dignidade e a paz do indivíduo7,9. Além disso, 

para que esse cuidado humanizado seja efetivo, o enfermeiro deve 

constantemente reavaliar maneiras de aproximação através do diálogo, 

acolhimento e empatia9. As intervenções realizadas com pacientes idosos, 

incluiu permitir e respeitar a prática de rituais religiosos, estimular reflexões sobre 

essa dimensão, solicitar visita do capelão ou de representantes religiosos da 

preferência do paciente e permitir utilização de veículos de mídia para assistir ou 

ouvir programas religiosos7. É imprescindível estar receptivo ao paciente e tratar 

amorosamente demonstrando afeto e atenção9. Ademais, mostrar disposição e 

orientar o paciente, reduz os sentimentos de medo, dúvida e negatividade9. O 

processo de doença engloba o medo, a angústia, as dúvidas, reflexões e 

questionamentos sobre a vida, a morte e a própria situação de adoecimento5. 

Por isso, a espiritualidade é protetiva tanto do enfermeiro que presta o cuidado 

espiritual, como do paciente, minimizando impactos gerados por sentimentos e 

pensamentos negativos5,7.   

               O enfermeiro deve estimular o paciente a manter seus rituais de oração 

e até mesmo orar ao lado do paciente, participando ativamente, desde que esteja 

confortável para tal atuação7. Orar significa pedir ou agradece uma divindade ou 

ser um sagrado e imaterial de acordo com a sua devoção. A oração é central 

dentro das intervenções espirituais e é considerada primordial na aceitação da 

situação e do tratamento do paciente18. Umas das intervenções realizadas e 

publicadas refere-se à oração de intercessão que é caracterizada por uma ou 

mais pessoas pedindo resultados positivos de um indivíduo receptor que pode 

ou não estar presente durante a oração11. Diante disso, a oração de intercessão 

é usada por enfermeiros como intervenção complementar e terapêutica 

juntamente com a medicina convencional para um cuidado holístico e está 
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incluída na Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC)11. A prece é 

uma importante manifestação de fé e causa efeitos positivos, como a diminuição 

dos efeitos colaterais durante o tratamento e melhora na qualidade de vida do 

paciente, proporciona conforto espiritual, esperança e tranquilidade7,11. Um 

estudo indicou que os próprios familiares e profissionais da saúde concordaram 

que a oração representa uma parte importante do cuidado e que a manifestação 

da religiosidade e espiritualidade ajudam no enfrentamento dos momentos mais 

difíceis para o paciente e a sua família19. Além disso, os enfermeiros, 

independentemente da sua posição religiosa, relataram   a importância do 

capelão no incentivo de orações para contribuir no cuidado, e assim, diminuir a 

ansiedade e o estresse dos pacientes19. 

 

5.2 Estratégias para desenvolver intervenções de enfermagem no cuidado 

espiritual 

 

        O cuidado espiritual requer do enfermeiro o compromisso com ações 

subjetivas, que demanda sensibilidade diante de dilemas e o sofrimento do 

outro5. Mas o enfermeiro, enquanto um ser dinâmico, capaz de fornecer um 

cuidado singular, também deve ter atenção à sua própria espiritualidade, pois 

ela pode influenciar na sua percepção de mundo e nas atitudes do cuidado20. O 

cuidado espiritual com o paciente promove autoconhecimento espiritual, melhora 

a satisfação e o desempenho do enfermeiro no trabalho estabelecendo uma 

relação terapêutica 5,7. 

             Para elaborar intervenções de enfermagem humanizadas valorizando a 

subjetividade do paciente dentro dos princípios da Teoria do Cuidado Humano 

Transpessoal, o enfermeiro deve considerar a situação e o momento que o 

paciente está passando como um todo, utilizando os seus conhecimentos, 

experiência, intuição e ética7. Além disso, deve compreender seus próprios 

sentimentos dentro das suas vivências e ter sensibilidade para conseguir 

colocar-se no lugar do outro e desenvolver empatia7. Neste sentido, a 

espiritualidade, enquanto aspecto que mobiliza o indivíduo, favorece as 

interrelações, pois o enfermeiro pode trabalhar o silêncio interior se auto 

restaurando, à medida que entra em conexão com o paciente se regula para 

adquirir saúde e potência21. Atualmente estudos apontam associações entre 
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maior espiritualidade com a prevalência do bem-estar e qualidade de vida, 

menores índices de depressão, mortalidade e tempo de internação, mais força 

para enfrentar adversidades e até mesmo melhora do sistema imunológico 5,22. 

             No que concerne o cuidado espiritual na área da pediatria, o Modelo 

Calgary de Avaliação Familiar é um instrumento que auxilia no reconhecimento 

das reais necessidades espirituais da criança e traz como necessário o uso do 

Genograma e do Ecomapa para observar a dinâmica, as potencialidades e 

vulnerabilidades da criança e da sua família12. Genograma é um diagrama que 

representa a arvore genealógica da família do paciente avaliado e o Ecomapa 

retrata as relações entre o núcleo familiar e a comunidade (Instituições, pessoas, 

grupos) para avaliar as redes de apoio do paciente12. Além disso, é fundamental 

incluir a família na intervenção espiritual e trabalhar de modo compartilhado com 

o enfermeiro12, visto que podem seguir as tradições, cultura e crenças daquela 

família1.  

         Contudo, poucos enfermeiros são preparados para prestar o cuidado 

espiritual, sendo necessário que essa temática seja mais valorizada dentro do 

processo formativo do enfermeiro, tanto na educação continuada como a 

abrangência dos espaços de discussões na graduação para que sejam 

realizadas mais intervenções e com mais frequência na prática do enfermeiro5,10.  

 

5.3 Dificuldades para realização do cuidado espiritual 

 

Embora enfermeiros reconheçam que a religiosidade/espiritualidade 

influenciam positivamente o paciente durante o tratamento, eles relatam que não 

se sentem preparados para abordar esse tema e que no processo de formação 

não inclui no seu currículo, questões referentes à espiritualidade que auxiliem no 

desenvolvimento de habilidades no cuidado espiritual23. 

            Os artigos que constam opiniões de estudantes de enfermagem na 

graduação dessa revisão indicaram dificuldades que o enfermeiro enfrenta no 

cotidiano para desempenhar o cuidado espiritual e questionam a falta de preparo 

no domínio espiritual no seu processo formativo10. Apesar da intervenção 

educativa de aprimoramento do conhecimento e da abordagem no cuidado 

espiritual, os acadêmicos não alteraram a percepção sobre suas atitudes e dos 

profissionais de saúde na oferta do cuidado religiosos e espirituais nos serviços 
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de saúde, o que demonstra uma falta de articulação entre teoria e prática2.  Além 

disso, os alunos não se sentem preparados para lidarem com as questões 

espirituais dos pacientes em sua prática 2,24. Estudos alegam que há desafios 

que necessitam ser superados para que acadêmicos e enfermeiros ativos 

valorizem a prestação do cuidado e características subjetivas do ser humano, 

como a ignorância na área e formação inadequada, a prevalência da visão 

médica-biológica no cuidado e limitações do próprio indivíduo, como 

questionamentos sobre o sentido da vida, conflitos internos e a sua própria 

espiritualidade e religiosidade2. No Brasil, poucas escolas de enfermagem 

possuem unidades curriculares ou um padrão de currículo que tratam de 

espiritualidade e religiosidades25. Dessa forma, as barreiras citadas pelos 

estudantes foram: “preocupação de impor crenças religiosas”, “tempo 

insuficiente” e “treinamento insuficiente”. Ademais, as intervenções de 

enfermagem no cuidado espiritual mais citadas por acadêmicos, foram: ler livros 

religiosos e orar com os pacientes10. O que demonstra uma visão limitada do que 

a enfermagem é capaz de fornecer durante o cuidado e a defasagem de 

conhecimento sobre o assunto.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         A presente revisão revela uma escassez de estudos nacionais que 

respondem à questão da pesquisa em comparação com a produção científica de 

outros países. Assim, houve uma restrição para desenvolver uma discussão 

mais ampla dentro da realidade multicultural e étnica brasileira. Além disso, 

identifica a falta de tempo, a sobrecarga de trabalho, o constrangimento em 

abordar esse assunto, o desafio de superar a prioridade do modelo tecnicista 

biomédico, e a incompetência para atender e intervir nas necessidades 

espirituais do paciente. A lacuna que há na educação de enfermeiros frente ao 

cuidado espiritual e a capacidade de enfermeiros e estudantes de prestarem 

esse cuidado reflete todas essas defasagens do cuidado. Portanto, incluir o 

cuidado na dimensão espiritual nos currículos de enfermagem é necessário. Por 

outro lado, os artigos contemplados responderam como intervir nesse cuidado  

utilizando métodos e sistematizando o seu processo. No entanto é fundamental 

a realização de novas pesquisas a fim de mudar o paradigma do processo de 
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formação de novos enfermeiros centrado apenas no corpo e na mente para 

contemplar o indivíduo na sua totalidade como um ser 

biopsicossocial e espiritual.  
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