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RESUMO 

Dentre as dimensões como corpo, mente e a dimensão espiritual, as menos consideradas e as 

que mais geram dúvidas e desconforto entre os profissionais de saúde, são a religiosidade e a 

espiritualidade, mesmo que sempre tenham sido consideradas, conforme várias evidências 

científicas, importantes aliadas na vida das pessoas. Por isso objetivou-se com esta pesquisa: 

Levantar a produção cientifica sobre a espiritualidade e da religiosidade e o cuidado ao 

paciente oncológico e descrever os benefícios desta abordagem espiritual e da religiosa no 

cuidado ao paciente oncológico. Tratou-se de uma revisão integrativa de literatura onde a 

pesquisa foi feita na base de dados da LILACS e na biblioteca da SCIELO onde contamos 

com 07 artigos selecionados. A partir desta investigação, foram criadas duas categorias: 1ª os 

benefícios da espiritualidade e da religiosidade ao paciente oncológico e 2ª atuação do 

enfermeiro frente à espiritualidade e a religiosidade dos pacientes oncológicos. Os estudos 

trouxeram as emoções produtivas, a crença em Deus como enfrentamento da doença, e que 

contribui para dar significado, propósito, esperança e fé. A religiosidade tem um significado 

importante para a humanidade, assim sendo, as atividades espirituais e religiosas, e podem ser 

agregadas às terapias e tratamentos realizados pela enfermagem, embora novas pesquisas na 

área ainda precisem ser implementadas, com o intuito de fundamentar a prática já encontrada 

comumente nos serviços, corroborando com alguns autores que revelam que os recursos 

religiosos de orações, promessas, peregrinações, exercícios ascéticos e ações rituais são 

constantemente utilizados em situações de enfrentamento. O enfermeiro tem o papel de 

auxiliar o paciente e sua família a conectar-se com o que lhe dá força para prosseguir lutando. 

A dimensão espiritual e religiosa está presente na vida pessoal de profissionais de saúde e 

pesquisadores, e é importante que os enfermeiros avaliem a necessidade de intervenção nesse 

campo. 

Descritores: Enfermagem; Religião; Oncologia; Espiritualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para realização desta pesquisa foi a partir das seguintes motivações: enquanto 

aluno da disciplina de Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso II onde foi ministrado a 

respeito do processo de construção da sistematização da assistência de Enfermagem a 

nossos pacientes dentro do sistema de classificação de diagnóstico e Taxonomia I-

revisada da American Nursing Diagnosis Association - 

Tendo como evolução do processo de enfermagem, Tannure e Pinheiro (2011) 

acreditam que, para implantar a SAE, o primeiro passo a ser dado é selecionar uma 

teoria de enfermagem que direcionará as demais etapas do processo de enfermagem. 

 NANDA. Nesses trabalhos 

desenvolvidos na disciplina, foram identificados os diagnósticos de enfermagem mais 

frequentes, logo percebi que havia um grupo de diagnósticos que me chamaram a 

atenção, no domínio 10 - princípios da vida, existe três classes que envolvem a 

espiritualidade e a religiosidade, e o que mais me chamou atenção foi que em nenhum 

momento foi mencionado pelos professores esse diagnóstico e nem na apresentação dos 

estudos de caso foi mencionado este grupo de diagnósticos. 

 A segunda motivação foi por fazer parte do comitê de reconforto espiritual e 

religioso do instituto nacional de traumatologia, e evidenciar que essa abordagem 

espiritual e religiosa neste hospital é muito valorizada. A terceira a última motivação foi 

por ser estudante de teologia. 

Ao longo dos anos observa-se o grande interesse e preocupação em orientar as 

ações de enfermagem com ênfase no método científico, tendo como objetivo o 

desenvolvimento e a divulgação do processo de enfermagem (PE), o que Tannure e 

Pinheiro (2011) destacam que a partir de então originou-se a necessidade de organizar 

os serviços dessa profissão, sendo inicialmente expresso na literatura Norte-Americana 

nas Décadas de 1950 e 1960.  

No Brasil, tal processo foi divulgado principalmente por Wanda Aguiar Horta 

que publicou um livro, em 1979, a respeito da assistência de enfermagem enfatizando o 

planejamento da assistência, na tentativa de tornar autônoma a profissão e de 

caracteriza-la como ciência, por meio da implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem - SEA (Tannure e Pinheiro, 2011 apud Gonçalves, 2004). A 

taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) foi o primeiro 

sistema de classificação de diagnóstico de enfermagem disponível em português tendo 

sido traduzido e modificado por Nóbrega e Garcia em 1994. 
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Isso deve ser feito de maneira refletida e cuidadosa, e, para tanto, os enfermeiros 

precisam compreender quais são os conceitos dos metaparadigmas das teorias de 

enfermagem e relacioná-los com os conceitos que emergem de discussões com a equipe 

e com a população do ambiente no qual a SAE será implementada. 

Considerar as diferentes dimensões que o compõem o ser é uma importante 

tarefa do profissional de enfermagem diante do cuidado integral, dominar as técnicas de 

SAE são fundamentais para que haja uma abordagem plena do cuidado, nesse sentido, 

Fleck (2003) e Sales (2010), afirmam que o cuidado ao ser humano como ser integral 

devem ser valorizado para que possa alcançar suas diversas dimensões.  

Dentre as dimensões como corpo, mente e a dimensão espiritual, as menos 

consideradas e as que mais geram dúvidas e desconforto entre os profissionais de saúde, 

são a religiosidade e a espiritualidade, mesmo que sempre tenham sido consideradas, 

conforme várias evidências científicas, importantes aliadas na vida das pessoas, 

sobretudo, das que se encontram com alguma enfermidade aguda ou crônica. 

Para Godinho, (2014) apud Leonardo Boff, (2001), religião é um sistema 

organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos destinados a facilitar a proximidade 

com o sagrado e o transcendente e que concretiza ou une uma sociedade. O termo 

religião aqui usado refere-se ao Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, Hinduismo, 

Budismo e outras tradições religiosas com suas diversas vertentes. Religiosidade diz 

respeito ao nível de envolvimento religioso e o reflexo desse envolvimento na vida da 

pessoa, o quanto isso influencia seu cotidiano, seus hábitos e sua relação com o mundo. 

Segundo Koenig (2010), espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão 

das questões últimas acerca da vida, do seu significado, e da relação com o sagrado e o 

transcendente, podendo ou não conduzir ou originar rituais religiosos e formação de 

comunidades. Preocupado com os possíveis problemas gerados por definições muito 

vagas de espiritualidade, “espiritualidade se refere ao domínio do espírito”, ou seja, à 

dimensão não material, extrafísica da existência que pode ser expressa por termos 

como: “Deus ou deuses, almas, anjos e demônios”. Habitualmente se refere a “algo 

invisível e intangível que é a essência da pessoa”. 

Boff (2001) afirma que no debate sobre os diferentes usos que podem ser feitos 

da religião enquanto sistema simbólico, alertando para o fato de que uma vez 

institucionalizadas, as religiões correm o risco de se afastar da espiritualidade que lhes 

deram origem, se corrompendo na busca pela detenção de uma verdade absoluta e pelo 
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poder: “Ao substantivar-se e institucionalizar-se em forma de poder, seja sagrado, 

social, cultural e milenar (como nos estados pontifícios de outrora), as religiões perdem 

a fonte que as mantém vivas – a espiritualidade.” (Boff, 2001, p. 28). 

 

1.1 Problema de pesquisa: Quais as evidências científicas de enfermagem 

sobre a espiritualidade, e a religiosidade e o cuidado ao paciente oncológico? 

 

1.2 Objetivo geral:  

- Levantar a produção cientifica de enfermagem sobre a espiritualidade, e a 

religiosidade e o cuidado ao paciente oncológico; 

1.3 Objetivo específico: 

- Descrever os benefícios desta abordagem espiritual, e a religiosa no cuidado ao 

paciente oncológico. 

 

1.4 Justificativa/Relevância 

A enfermagem como profissão busca presta assistência integral ao seu paciente, 

onde é levado em conta o conceito de cultura que esse indivíduo está inserido. Para 

Abrão 2013, a religiosidade tem um significado importante para a humanidade, assim 

sendo, as atividades espirituais e religiosas podem ser agregadas às terapias e 

tratamentos realizados pela enfermagem, embora novas pesquisas na área ainda 

precisem ser implementadas, com o intuito de fundamentar a prática já encontrada 

comumente nos serviços, corroborando com alguns autores que revelam que os recursos 

religiosos de orações, promessas, peregrinações, exercícios ascéticos e ações rituais são 

constantemente utilizados em situações de enfrentamento.  

Compreender que em um país onde as estatísticas tem demonstrado o grande 

crescimento e adesão a princípios religiosos evidencia uma necessidade de melhor 

desenvolver esse recurso para tormar a assistência integral é de estrema relevância. 

 Para demonstrar essa realidade, o IBGE (2010), apresentou como resultados do 

Censo Demográfico, onde há crescimento da diversidade dos grupos religiosos no 

Brasil. A proporção de católicos seguiu a tendência de redução observada nas duas 

décadas anteriores, embora tenha permanecido majoritária. Em paralelo, 1

                                                           
1 http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf 

consolidou-se 
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o crescimento da população evangélica, que passou de 15,4% em 2000 para 22,2% em 

2010. Dos que se declararam evangélicos, 60,0% eram de origem pentecostal, 18,5%, 

evangélicos de missão e 21,8 %, evangélicos não determinados.  

A pesquisa indica também o aumento do total de espíritas, dos que se 

declararam sem religião, ainda que em ritmo inferior ao da década anterior, e do 

conjunto pertencente às outras religiosidades. Os dados de cor, sexo, faixa etária e grau 

de instrução revelam que os católicos romanos e o grupo dos sem religião são os que 

apresentaram percentagens mais elevadas de pessoas do sexo masculino. Os espíritas 

apresentaram os mais elevados indicadores de educação e de rendimentos.  

Estas informações são importantes para a abordagem desta temática, em virtude 

de uma das abordagens teóricas desenvolvidas por Wanda de Aguiar Horta, que através 

de sua Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB-1970), baseando-se nas 

necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais, propõe uma metodologia 

para o processo de enfermagem focando o ser humano integral, na busca do equilíbrio 

espiritualístico, o que dá a enfermagem mais sustentação teórica e científica para seu 

exercício. 

 Outra problemática que justifica a abordagem da temática e vem sendo 

discutida é o câncer, sendo um grave problema de saúde pública, tanto em relação ao 

controle de casos registrados como atividades de prevenção, situação sócio-econômica e 

desigualdades regionais, além de ser considerada a segunda causa de morte no país. 

Com base no documento 2

                                                           
2 http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/estimativa-2016-v11.pdf 

World cancer report  2014 da International Agency for 

Research on Cancer (Iarc), da Organização Mundial da Saúde (OMS), é inquestionável 

que o câncer é um problema de saúde pública, especialmente entre os países em 

desenvolvimento, onde é esperado que, nas próximas décadas, o impacto do câncer na 

população corresponda a 80% dos mais de 20 milhões de casos novos estimados para 

2025 INCA (2016). 

O câncer, em nossa sociedade, embora com as inúmeras formas de tratamento, 

ainda é considerado uma doença incurável, que evidencia a proximidade da morte. 

Assim, os pacientes e os familiares, diante da desesperança e do sofrimento causado 

pela descoberta da doença, buscam na espiritualidade um sentido positivo ou negativo 

às experiências. 
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O cuidado ao paciente oncológico, com o significado atribuído ao câncer, torna-

se mais complexo do que outras doenças, pois envolve, além dos aspectos físico-

biológicos e socioculturais, os aspectos espirituais das pessoas. Cabe ao enfermeiro, 

responsável pelo planejamento individualizado da assistência, compreender e valorizar a 

relação entre espiritualidade e o enfrentamento ao câncer, na visão do paciente. 

Já Oliveira (2010), afirma que a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), constitui um meio para o enfermeiro agregar seus conhecimentos técnico-

científicos à sua prática profissional, administrando seu tempo na execução de tarefas 

com qualidade. A SAE é a principal forma para a melhoria da qualidade da assistência e 

fortalecimento da enfermagem como profissão (TAYLOR, 2007). 

Entender como o processo de assistência de enfermagem se desenvolve é fator 

de suma importância para uma melhor qualidade no cuidado e em especial no paciente 

oncológico que devido à alta complexidade que envolve tal cuidado, o levantamento de 

dados, julgamento clínico e diagnóstico de enfermagem, que são determinantes para a 

precisão deste cuidado. Logo o cuidado que visa atender o paciente na integralidade irá 

buscar não só assistir suas necessidades clínicas como também às psicoespirituais.  

Com base na SAE que possui diagnóstico de cuidado à 

religiosidade/espiritualidade percebe-se a relevância deste estudo, que busca revelar 

através da uma revisão integrativa da literatura a importância do cuidado da 

religiosidade/espiritualidade em pacientes com diagnóstico de câncer.  

Torna-se relevante abordagem deste tema, afim de que este estudo possa abrir 

um campo de debate fértil, para orientação de novas formas de apropriação do 

conhecimento da SAE, o uso dos seus diagnósticos de forma mais consistente para 

avançar na construção de novos olhares e de novas possibilidades, disponibilizando 

recursos para tomada de decisões mantendo latentes a fé e a vida, assim como, uma 

mudança no processo de abordagem do tema. 

 

1.5 Contribuição 

Com a realização deste trabalho monográfico espera-se então, que este contribua 

para reflexão acerca das necessidades de mudanças no ensino do cuidado e da 

sistematização da assistência em enfermagem, valorizando a perspectiva da 

integralidade do cuidado e deixando o paradigma biologicista hegemônico, já que em 
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alguns casos de paciente oncológico, existem situações onde os tratamentos tradicionais 

(quimioterapias, radioterapias e outros) não conseguem dar conta de toda a 

complexidade que envolve o tratamento da doença.  

Espera-se que estimule o desenvolvimento de pesquisas para o estabelecimento 

de uma assistência ampliada na questão da plenitude do cuidado humanizado, e a 

excelência da prática do cuidar, valorizando todos os aspectos físico, mental e espiritual 

do cuidado de enfermagem em sua prática diária como também amplia e instrumentaliza 

as ciências da religião através do instrumento científico fruto desse movimento, 

estabelecendo novos subsídios não só para discussão mas também para a criação de 

estratégia de assistência dentro dos diversos níveis de saúde, seja ele primário , 

secundário ou terciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Teorias de enfermagem x Diagnóstico de espiritualidade 

 

Compreender como foram construídas as teorias de enfermagem e quais seus 

modelos, faz com que haja uma construção do arcabouço teórico, dando melhor 

sustentação para conduzir uma prática melhor e mais eficiente do profissional de 

enfermagem como também o desenvolvimento de pesquisas. 
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Para Tannure e Pinheiro (2011), as teorias de enfermagem devem direcionar as 

ações dos enfermeiros, de modo a que se possa responsabiliza-los pelos cuidados a 

serem prestados aos pacientes, não mais executados de maneira empírica.  

 

2.2 Nightingale e o surgimento da enfermagem moderna 

 

Como é relatado por Daher, Santo e Escudeiro (2002), que identificam no início 

do século XIX, que há necessidade de ganhar espaço o paradigma cientificista busca 

superar a concepção mágico-religiosa vigente até então. É nesse período que o nome de 

Nightingale ganha importância na área da enfermagem a partir da sistematização de um 

campo de conhecimentos, instituindo-se “uma nova arte e uma nova ciência”, para a 

qual é preciso educação formal, organizada sobre bases científicas. 

Outros pesquisadores que dão ênfase a essa ideia são Alcântara e colaboradores 

(2005), ao enfatizarem que o trabalho de Nightingale constituiu um marco para a 

história da enfermagem moderna. Atuou como enfermeira civil e voluntária na Guerra 

da Criméia (1854-1856), e, antes de sua chegada à região do conflito, os soldados 

encontravam-se no maior abandono. Poucos detinham os conhecimentos básicos para 

agir diante das emergências impostas, tanto que, durante essa guerra, a mortalidade 

entre os soldados chegou a 42%. 

Segundo a opinião de Geovanini e colaboradores (2002) a enfermagem passa a 

atuar, de maneira sistemática, quando Nightingale é convidada, pelo Ministro da Guerra 

da Inglaterra, para atender os soldados feridos em combate na Guerra da Criméia. 

Figueiredo (2002) destaca que Nightingale partiu com 38 voluntárias para Scutari, na 

Turquia, onde assumiu as atividades de assistência aos feridos, apesar da resistência do 

exército britânico. 

As concepções teórico-filosóficas de enfermagem desenvolvidas por Nightingale 

tiveram como base observações sistematizadas e registros estatísticos extraídos de sua 

experiência prática no atendimento diário a doentes. Dessa vivência, foram obtidos 

quatro conceitos fundamentais: ser humano, meio ambiente, saúde e enfermagem. Esses 

conceitos, considerados revolucionários para sua época, foram revistos e ainda hoje se 

identificam com as bases humanísticas da enfermagem, tendo sido revigorados pela 

teoria holística. 
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Segundo Oguisso (2005), as condições sanitárias do hospital de Scutari eram as 

piores possíveis, com excesso de feridos, muitos deitados no chão, poucos sanitários, 

falta de suprimentos para alimentação ou higiene e escassez de roupas, o que obrigava 

os pacientes a continuar com seus uniformes sujos de sangue e terra. Oguisso ressalta 

ainda que, em dois meses, Nightingale pôs ordem no hospital de campanha, o que lhe 

valeu a reputação de administradora e reformadora de hospitais; em seis meses, ela 

havia reduzido a mortalidade entre os feridos a 2%. 

Florence Nightingale idealizou uma profissão embasada em reflexão e 

questionamento, tendo por objetivo edifica-la sobre o arcabouço do conhecimento 

científico diferente do modelo biomédico Tannure e Pinheiro (2011). 

Para Alcântara e colaboradores (2005), com Nightingale são introduzidas 

preocupações com o ambiente proporcionado ao paciente: a necessidade de luz, ar 

fresco, silêncio e, principalmente, higiene. 

 

2.3 O surgimento das teorias de enfermagem 

 

A enfermagem sempre se fundamentou em princípios, crenças, valores e normas 

tradicionalmente aceitas, segundo Cianciarullo (2001). A evolução da ciência, que 

possibilitou a compreensão da importância de pesquisar para constituir o saber, levou os 

enfermeiros a questionar esses preceitos tradicionais. No período de 1950, esse 

questionamento aumentou, fazendo surgir a necessidade de se desenvolver um corpo de 

conhecimento específico, o que seria possível somente pela elaboração de teorias 

próprias. 

Rolim, Pagliuca e Cardoso (2005) afirmam que a teoria no campo da 

enfermagem foi fundamentada na prática profissional. Para Fialho e colaboradores 

(2002), as teorias constituem um modo sistemático de olhar o mundo para descrevê-lo, 

explicá-lo, prevê-lo ou controlá-lo. É dessa forma que a teoria de enfermagem é 

definida como uma conceitualização articulada e comunicada da realidade, inventada ou 

descoberta, com a finalidade de descrever, explicar, prever ou prescrever o cuidado de 

enfermagem. 

Chinn e Kramer, Hickman, Carraro (apud Carvalho; Damasceno, 2003) 

defendem que as teorias de enfermagem promovem a identidade profissional, pois 
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constituem a base na qual o profissional de enfermagem se apóia para explicar seu 

trabalho. 

Para Cianciarullo (2001), as reflexões e a observação da prática conduziram à 

conclusão de que, no universo da enfermagem, os fenômenos e os conceitos centrais 

eram os seres humanos, o ambiente, a saúde e a própria enfermagem, ou seja, a ação 

profissional. Todos os modelos conceituais ou teorias foram construídos pelo 

relacionamento desses conceitos, e sua publicação data, majoritariamente, das décadas 

de 1960 e 1970. 

Com objetivo de proporcionar maior compreensão das teorias de enfermagem, 

discorreremos sobre algumas delas a seguir. 

 

Hildegard E. Peplau e a teoria do relacionamento interpessoal 

 

A teoria de Peplau (1909-1999) está centrada no relacionamento interpessoal, 

que é construído nos diversos estágios de desenvolvimento pelos quais as pessoas 

passam (Potter e Perry 1998). No caso do profissional de enfermagem, ele se esforça 

para desenvolver um relacionamento de confiança com o paciente e, à medida que essa 

confiança aumenta, o profissional ajuda o paciente a identificar os problemas e a 

encontrar as soluções potenciais. Belcher e Fish (2000) ressaltam, ainda, que, para 

Peplau, a enfermagem pode ser encarada como um processo interpessoal, pois envolve a 

interação entre dois ou mais indivíduos que proporciona o incentivo para o processo 

terapêutico. 

 

Dorothea Orem e a teoria do déficit de autocuidado 

 

A teoria Orem, segundo Iraci dos Santos e Caroline Neris Ferreira Sarat apud( 

Foster; Benet 2000) afirma que, quando capazes, os indivíduos cuidam de si mesmos. 

Entretanto, se a pessoa for incapaz de proporcionar o autocuidado, o profissional de 

enfermagem providenciará a assistência necessária. Para as crianças, os cuidados de 

enfermagem são requeridos quando os pais ou responsáveis não são capazes de 

propiciar a quantidade e a qualidade de cuidado necessário. 

Potter e Perry (1998) afirmam que o objetivo da teoria de Orem é ajudar o 

paciente a conseguir cuidar de si mesmo. A assistência de um profissional de 
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enfermagem é necessária quando o paciente está incapacitado de atender às próprias 

necessidades biológicas, psicológicas, de desenvolvimento e sociais. Cabe ao 

profissional determinar se o paciente está impossibilitado de atender a essas 

necessidades, o que deve ser feito para reverter essa situação e avaliar até que ponto o 

paciente consegue realizar o autocuidado. 

Segundo Foster e Benet (2000), a teoria de enfermagem do déficit de 

autocuidado (teoria geral) de Orem é composta de três teorias interrelacionadas: 

Teoria do autocuidado – Diz respeito ao desempenho ou à prática de atividades 

que os indivíduos realizam em benefício próprio para manter a vida, a saúde e o bem-

estar. Quando o autocuidado é efetivamente realizado, ajuda a manter a integridade 

estrutural e o funcionamento humano, contribuindo para o seu desenvolvimento. 

Teoria do déficit do autocuidado – Trata-se do núcleo da teoria geral de 

enfermagem de Orem, definindo quando a enfermagem é necessária, ou seja, ela é 

exigida quando um adulto é incapaz ou tem limitações na provisão de autocuidado 

efetivo continuado. 

Teoria dos sistemas de enfermagem - Apresenta o sistema de enfermagem, 

delineado pelo profissional de enfermagem e elaborado com base nas necessidades de 

autocuidado e na capacidade de o paciente desempenhar as atividades de autocuidado. 

Se houver déficit nesse processo, isto é, se existir um déficit entre o que o indivíduo 

pode fazer (ação do autocuidado) e o que precisa ser feito para manter o funcionamento 

ideal(exigências do autocuidado), a enfermagem é exigida (FOSTER; BENNET, 2000). 

 

 

Martha Elizabeth Rogers e a teoria humanística e humanitária 

 

De acordo com Potter e Perry (1998), Martha Elizabeth Rogers (1914-1994) 

considera o paciente de maneira global, o que ela chama de “homem unitário”, e em 

constante desenvolvimento e mudança. Nesse processo, o profissional de enfermagem 

interage com ele e o ajuda a alcançar o máximo bem-estar. A enfermagem está 

relacionada a todas as pessoas, saudável ou doente, rica ou pobre, jovem ou idosa; 

estejam elas em casa, na escola, no trabalho, nos locais de diversão, nos hospitais, nos 

asilos ou nas clínicas. Falco e Lobo (2000) relatam que, para Rogers, a enfermagem é 

uma ciência humanística e humanitária, dirigida à descrição e explicação do ser humano 
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em sua totalidade sinergística e ao desenvolvimento de generalizações hipotéticas e 

princípios preventivos básicos para a prática reconhecida. 

 

Madeleine M. Leininger e a teoria da enfermagem transcultural 

 

Para Leininger (apud GEORGE, 2000), a enfermagem transcultural é um 

subcampo ou ramo que trata do estudo comparativo e da análise de culturas no que diz 

respeito à enfermagem e às práticas de cuidados de saúde-doença, com o objetivo de 

proporcionar um serviço de atendimento de enfermagem, significativo e eficaz, para as 

pessoas, de acordo com seus valores culturais e seu contexto de saúde-doença. 

George (2000) afirma, ainda, que Leininger construiu sua teoria da enfermagem 

transcultural com base na premissa de que as pessoas de cada cultura têm a sua maneira 

de experimentar e perceber o atendimento de enfermagem e podem relacionar essas 

experiências e sensações com suas crenças e práticas gerais de saúde. 

 

Jean Watson e a teoria do cuidado transpessoal 

 

Jean Watson (apud TALENTO, 2000) diz que a enfermagem está voltada, 

principalmente, para os cuidados que derivam da perspectiva humanística combinados 

com a base de conhecimentos científicos. Para que o profissional de enfermagem 

desenvolva filosofias humanísticas e sistemas de valores imprescindíveis à formação 

sólida da ciência do cuidado, é necessário que adquira amplo conhecimento nas artes 

liberais. Watson afirma ainda que esse conhecimento auxilia o profissional de 

enfermagem a expandir sua visão de mundo, além de desenvolver o pensamento crítico. 

O desenvolvimento dessas ferramentas é necessário à ciência do cuidado, que se 

concentra mais na promoção da saúde do que na cura da doença. 

Talento (2000) destaca ainda que, em sua teoria, Watson propõe sete 

pressupostos sobre a ciência do cuidado e dez fatores de cuidados primários para a 

formação da estrutura de sua teoria, dos quais os três primeiros formam o fundamento 

filosófico para a ciência do cuidado. Para Watson, esses três fatores formam: 1) sistema 

de valores humanístico-altruísta, 2) cultivo da fé-esperança, e 3) cultivo da sensibilidade 

para si e para os outros. 
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Nos anos de 1950, iniciou-se o foco da enfermagem na assistência holística. A 

visão dominante quanto ao cuidado vinculado apenas aos sistemas biológicas começou 

a ser enriquecida com um novo enfoque do ser humano. Surgiu, então, a ênfase no 

cuidado de enfermagem como um processo interpessoal, centralizando-se a assistência 

de enfermagem não mais na patologia, mas na pessoa e na promoção da integridade, 

percebendo-se o doente como pessoa como necessidades a serem atendidas pela 

enfermeira Tannuri e Pinheiro (2011). 

 

Horta e a teoria das necessidades humanas básicas 

 

Horta (1979) ressalta que essa teoria foi desenvolvida a partir de conceitos da 

motivação humana, de Abraham Harold Maslow (1908-1970), que se fundamenta nas 

necessidades humanas básicas. Para Horta, o ser humano, por suas características, é 

também agente de mudanças no universo dinâmico, no tempo e no espaço. Afirma ainda 

que os desequilíbrios geram, no ser humano, necessidades que se caracterizam por 

estados de tensão, conscientes ou inconscientes, que o levam a buscar satisfazê-las para 

manter seu equilíbrio dinâmico no tempo e no espaço, e, quando essas necessidades não 

são atendidas, ou o são de forma inadequada, trazem desconforto que, se for 

prolongado, pode causar doenças. 

 

2.4 O processo de enfermagem 

 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) por meio da Resolução 

358/2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e deve ser 

sistematizada implantando-se o Processo de Enfermagem (COFEN, 2009). 

Cabe ressaltar que no final da década de 1980, quando o Decreto-lei 94406/87 

(BRASIL, 1986), que regula o exercício profissional da enfermagem no país, definiu 

como atividade privativa do enfermeiro, entre outras, a elaboração da prescrição de 

enfermagem, passou a existir uma maior incorporação da SAE à prática e 

desenvolvimento de pesquisas que envolvem a implementação da SAE de forma que 

tais possam se concretizar na prática assistencial. 

Para Dell’Acqua e Miyadahira (2002), o processo de enfermagem é um método 

para organização e prestação do cuidado na área. Na literatura há outras denominações, 
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como SAE e Metodologia da Assistência de Enfermagem (MAE), termos empregados 

genericamente para se referir à forma de organizar a assistência. Já para Paul e Reeves 

(2000), esse é o esquema subjacente que propicia ordem e direção ao cuidado de 

enfermagem. É a essência da prática da enfermagem, é o “instrumento” e a metodologia 

da profissão, que auxiliam o profissional tanto na tomada de decisões quanto na 

prevenção e na avaliação das consequências. 

Segundo Barros, Maria e Abrão (2002), o processo de enfermagem tem-se 

constituído como instrumento facilitador do desempenho prático e do trâmite da 

documentação do paciente. Por meio desse processo, os profissionais da área organizam 

a informação disponível e determinam as intervenções que devem ser estabelecidas para 

atender às necessidades dos pacientes. Paul e Reeves (2000) destacam que esse processo 

também dá condições para que seja avaliada a qualidade do atendimento de 

enfermagem, a competência e a responsabilidade do profissional da área. 

Dell’Acqua e Miyadahira (2002) afirmam que o processo de enfermagem foi 

delineado de maneira diferente por diversos autores, mas existem elementos comuns: 

histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução da enfermagem. Para a 

realidade brasileira, como proposto por Horta (1979), a operacionalização do processo 

ocorre por meio de seis fases que compreendem o histórico, o diagnóstico, o plano 

assistencial, o plano de cuidados ou prescrição, a evolução e o prognóstico de 

enfermagem. 

O primeiro passo desse processo, o histórico de enfermagem, é o roteiro 

sistematizado para levantamento de dados. O segundo é o diagnóstico de enfermagem, 

que permite a identificação das necessidades da pessoa que precisa ser atendida e a 

determinação, pelo profissional, do grau de dependência desse atendimento. O terceiro é 

o plano assistencial, em que ocorre a determinação global da assistência de enfermagem 

que o ser humano deve receber em razão dos diagnósticos estabelecidos. O quarto é a 

prescrição de enfermagem – a implementação do plano assistencial pelo roteiro diário, 

que coordena a ação da equipe de enfermagem. O quinto passo, a evolução de 

enfermagem, é o relato diário das mudanças sucessivas que ocorrem no paciente. O 

sexto e último passo, o prognóstico de enfermagem, é a estimativa da capacidade do 

paciente em atender às suas necessidades básicas após a implementação do plano 

assistencial. 
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2.5 Diagnósticos de enfermagem Nanda 

 

Para Marin, Messias e Ostroski (2004), o diagnóstico de enfermagem é a etapa 

da SAE que tem recebido maior atenção dos profissionais da área, uma vez que sua 

formulação adequada direciona o planejamento, a implementação e a evolução do 

cuidado. 

Segundo Barros, Maria e Abrão (2002), o diagnóstico de enfermagem é definido 

pela North American Nursing Diagnosis Association (Nanda), como julgamento clínico 

sobre as respostas individuais, familiares ou comunitárias aos atuais ou potenciais 

problemas de saúde, e é por meio desse diagnóstico que as intervenções são planejadas 

e executadas para atingir resultados pelos quais os enfermeiros são responsáveis. As 

autoras ainda enfatizam que, para identificar um problema ou estabelecer um 

diagnóstico de enfermagem, a atenção do profissional deve estar voltada não somente 

para os sinais e sintomas da doença, mas também para seus efeitos na vida do paciente. 

Para Marin, Messias e Ostroski (2004) identificam que, atualmente, existem 

vários sistemas de enunciado dos diagnósticos de enfermagem, porém o sistema mais 

comumente utilizado foi desenvolvido pela Nanda. 

 

2.6 Sistema NIC 

 

Para Dochteman e Bulechek (2003), o impulso para iniciar o trabalho sobre as 

intervenções deu-se, em parte, com as atividades da Nanda, visto que um profissional de 

enfermagem, ao formular um diagnóstico, tem o dever de fazer algo sobre ele. Afirmam 

ainda que, antes do desenvolvimento da Nursing Interventions Classification (NIC), a 

enfermagem não possuía nenhuma linguagem padronizada que comunicasse os 

tratamentos que os profissionais dessa área executavam. 

Segundo Barros, Maria e Abrão (2002), o sistema NIC é uma linguagem 

padronizada de tratamentos que os profissionais da área de enfermagem utilizam, 

incluindo cuidados diretos e indiretos ao paciente. 

De acordo com Dochteman e Bulechek (2003, p. 34), a NIC denomina e 

descreve as intervenções que os enfermeiros executam como “[...] qualquer tratamento, 

baseado em julgamento clínico e conhecimento que a enfermeira executa para melhorar 

os resultados a serem alcançados pelo paciente/cliente”. Barros, Maria e Abrão (2002) 
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descrevem que cada intervenção é composta de um título, uma definição e um conjunto 

de atividades em forma de lista que o profissional pode escolher, identificando, assim, 

as intervenções que serão feitas. Essas incluem aspectos tanto psicossociais quanto 

fisiológicos. 

Segundo McCloskey e Bulechek (2004), as intervenções da NIC estão 

relacionadas aos diagnósticos de enfermagem da Nanda, aos problemas do sistema 

Omaha e aos resultados da Nursing Outcomes Classification (NOC). 

 

2.7 Sistema NOC 

 

De acordo com McCloskey e Bulechek (2004), percebeu-se, muito cedo, que, 

além dos diagnósticos e das intervenções, uma terceira classificação, a dos resultados 

esperados para os pacientes, seria também necessária para completar as exigências que 

compõem a documentação de um encontro clínico de enfermagem. 

Para Barros, Maria e Abrão (2002), a avaliação dos resultados de enfermagem 

não se baseia apenas em dados laboratoriais, morte, acesso ou conveniência. A 

enfermagem tem incluído dados relacionados ao conhecimento do paciente, ao 

comportamento, à segurança, ao uso de recursos, à manutenção de atividades diárias – 

categorias que podem ser influenciadas mais pelo cuidado de enfermagem que pelo 

cuidado médico, e que raramente aparecem nos instrumentos de avaliação dos serviços 

de saúde. 

Segundo McCloskey e Bulechek (2004), a NOC, publicada em 1997, contém 

190 resultados dispostos em ordem alfabética. Cada um traz uma definição, uma lista de 

indicadores que podem ser usados para avaliar o estado do paciente em relação ao 

resultado, uma escala Likert de cinco pontos para medir o estado do paciente e uma lista 

resumida da bibliografia utilizada para elaborar o resultado. 

Barros, Maria e Abrão (2002) enfatizam que os resultados são as mudanças, 

favoráveis ou não, no atual ou potencial estado de saúde das pessoas, grupos ou 

comunidades, que podem ser atribuídas a anteriores ou atuais cuidados. O que se quer 

saber é se o paciente teve benefício ou não com o cuidado prestado 

A viabilidade da organização da assistência de enfermagem está direcionada as 

ações sistematizadas e inter-relacionadas, ou seja, o Processo de Enfermagem (PE) 

representa uma abordagem ética e humanizada de enfermagem, focando a resolução de 
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problemas dirigidos às necessidades de cuidados de enfermagem e saúde de um cliente 

(ALCANTARA, 2005). 

A SAE é a principal forma para a melhoria da qualidade da assistência e 

fortalecimento da enfermagem como profissão (TAYLOR, 2007). A implantação da 

SAE constitui uma exigência para as instituições de saúde públicas e privadas de todo o 

Brasil, de acordo com a resolução do COFEN de número 272/2002. É também uma 

orientação da lei do exercício profissional da enfermagem (Lei 7.498, de 25 de junho de 

1986). Além disso, sua implantação se torna uma estratégia na organização da 

assistência de enfermagem nas instituições, atendendo, assim, aos requisitos do Manual 

Brasileiro da Acreditação Hospitalar.  

A implantação da SAE constitui uma exigência para as instituições de saúde 

públicas e privadas de todo o Brasil, de acordo com a resolução do COFEN de número 

272/2002. É também uma orientação da lei do exercício profissional da enfermagem 

(Lei 7.498, de 25 de junho de 1986). Além disso, sua implantação se torna uma 

estratégia na organização da assistência de enfermagem nas instituições, atendendo, 

assim, aos requisitos do Manual Brasileiro da Acreditação Hospitalar. 

Sendo assim, a melhoria da qualidade na assistência de enfermagem tem 

configurado uma necessidade de revisar e modificar a prática e o papel do profissional 

de enfermagem no sentido e imprimir uma nova característica à sua atuação, garantindo 

o conhecimento profissional, como prestador direto do cuidado ao cliente/paciente. O 

profissional Enfermeiro apresenta como fundamento de seu papel a busca da qualidade 

da sua prática, por meio, entre outros, de uma visão global da assistência com 

identificação dos riscos e eventuais  problemas e implementação de ações preventivas e 

corretivas. 

 

2.8 Religiosidade e Espiritualidade 

 

Para Souza e colaboradores (2012), de um modo geral, o mundo pós-moderno 

está perdendo as referências humanitárias. Deparamo-nos com um movimento de ideias 

e comportamentos que defendem um humanismo sem Deus voltado para a produção o e 

lucro, centrado no consumo e na busca de prazer denominado secularismo, o grande 

vazio existencial, na sociedade de grandes complexos urbanos da sociedade atual, vem 
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propiciando fóruns para discutir a importância da busca de valores e virtudes, como 

compaixão, que são de natureza espiritual. 

Para Betto (2011), a busca de uma dimensão interior do ser humano que 

transcende a razão, que não é visível, mensurável, mas é real e move a vida de forma 

determinante é a espiritualidade. A espiritualidade trata-se de uma forma implícita de 

tratar dimensões profundas da subjetividade sem incluir necessariamente a religiosidade 

Lama, 2000. 

A espiritualidade, para Smeltzer e Bare (2014), está relacionada à verdade sobre 

si mesmo, sobre o mundo, a conceitos como amor, compaixão, sabedoria, honestidade, 

compromisso, imaginação, reverência e moralidade que o ser que a vivencia 

desenvolve. Engloba questões sobre significado, esperança, relacionamento com Deus, 

aceitação ou perdão e transcendência. 

Nos Estados Unidos, recentemente, 47 faculdades de medicina, incluindo a de 

Harvard, propuseram a inclusão de espiritualidade como disciplina no currículo 

SOUZA, 2008. 

Por isso Boff (2001), considera a espiritualidade como aquilo que produz uma 

mudança interior no ser humano. Sendo assim acredita que a nossa estrutura de base 

fundamental, que regula as nossas ações, é de natureza interior e não exterior. Tais 

mudanças são fomentadas pela religião, mas nem sempre. 

A espiritualidade não é uma questão simplesmente religiosa é uma questão de 

educação, de subjetividade, de interioridade. É uma forma de nos reeducarmos para a 

comunhão conosco, com a natureza, com o próximo e com Deus BETTO (1997). 

Segundo, Gregório (1995), a religião é um conceito oriundo do latim “religare”, 

sendo definida como a crença na existência de forças metafísicas, criadoras do universo. 

Tal crença estabelece dogmas que devem ser adotados e obedecidos. É simbolizada por 

meio de doutrina e ritual próprios, envolvendo preceitos morais e éticos. É uma filiação 

a um sistema específico de pensamentos, os quais envolvem filosofia, ética e metafísica, 

voltadas e vinculadas ao ser supremo: Deus. O termo religare é a volta a Deus, do qual o 

homem nunca esteve separado, no dizer de Santo Agostinho. 

Para Carvalho (1999), a religião existe onde existir uma comunidade, porque ela 

oferece ao indivíduo um significado da vida além da realidade terrena, proporcionando 

explicações para ocorrências misteriosas da vida, como, por exemplo, a morte. Ela 

contribui para a organização social, orientação moral, segurança e, embora 
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institucionalizada, ela fomenta e enriquece a espiritualidade. Na sociedade racionalizada 

contemporânea, ela vem sendo concentrada na vida pessoal, particularizada, o que torna 

às vezes difícil distingui-la da espiritualidade. 

A religião ocupa um lugar privilegiado na história da enfermagem brasileira. Às 

vezes, uma chega a ser porta-voz da outra na formulação de um pensamento e na 

consolidação de atitudes que influenciam a formação e o exercício profissional dos 

enfermeiros e auxiliares de enfermagem, Gussi (2008).  

 

2.9 Paciente oncológico e suas necessidades  

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 70% de todas 

as mortes de câncer ocorrem em países de baixa e média renda, onde os recursos 

disponíveis para prevenção, diagnóstico e tratamento são limitados ou inexistentes 

(Instituto Nacional do Câncer (INCA) 2008). Em 2005, 7,6 milhões de pessoas ou 13% 

de todas as mortes foram ocasionadas pelo câncer. A OMS estima que nove milhões de 

pessoas morresse de câncer em 2015 e cerca de 11,4 milhões, morrerão em 2030, INCA 

(2008). 

No ano de 2005 foi lançada a Política Nacional de Atenção Oncológica (IPAO) 

com o objetivo de promover ações integradas do governo com a sociedade para 

implementar novas políticas, que reconhecem o câncer como um problema de saúde 

pública e estruturar ações para o seu controle no Brasil através da Rede de Atenção 

Oncológica (RAO), com a participação direta e indireta do Governo federal, das 

secretarias de saúde, das universidades, dos serviços de saúde, dos centros de pesquisa, 

das organizações não-governamentais e da sociedade de forma geral INCA 2008. 

Estima-se que em 2020 o número de casos novos anuais seja da ordem de 15 milhões, 

INCA 2008.  

O sistema Único de Saúde (SUS) continua em processo de mudanças e 

organização, e em maio de 2000, foi instituído o Programa Nacional de Humanização 

da Atenção Hospitalar (PNHAH), destinado a promover uma nova cultura de 

atendimento à saúde no Brasil, Superar o entendimento de saúde como ausência de 

doença (cultura sanitária biomédica), para a ampliação e o fortalecimento da concepção 

de saúde como produção social, econômica e cultural BRASIL (2008).  
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Esquematicamente, todos os sujeitos atuam em três cenários: a família, o 

trabalho e o consumo, onde se desenrolam as suas histórias com seus elementos, afetos, 

dinheiro, poderes e símbolos, cada qual com sua força e onde somos mais ou menos 

hábeis, mais ou menos habilitados, formando uma rede psicossocial. Esta rede é 

caracterizada pela participação ativa e criativa de uma série de atores, saberes e 

instituições, voltados para o enfrentamento de problemas que nascem ou se expressam 

numa dimensão humana de fronteira, aquele que articula a representação subjetiva com 

a prática objetiva dos indivíduos em sociedade BRASIL (2008). 

Com toda essa repercussão que tem girado em torno da necessidade de uma 

assistência mais humana e subjetiva somado ao aumento progressivo dos diversos tipos 

de câncer, tem levado pesquisadores a estudar e buscar desvendar a etiologia, bem como 

novas modalidades de tratamento. Segundo o Instituto Nacional do Câncer INCA 

(2005), a etiologia do câncer é multicausal e resulta da interação de vários fatores de 

risco, favorecendo em maior ou menor extensão a probabilidade do indivíduo ter a 

doença.  

A divisão das células cancerosas ocorre de forma rápida, tende a ser agressiva e 

incontrolável, formando aglomerações tumorais ou neoplasias malignas. Assim, podem 

surgir mutações a partir da ativação anormal de genes celulares controladores do 

crescimento e das mitoses celulares. 

Barbosa e colaboradores (2004) afirmam que ainda hoje, o estigma do câncer 

vem acompanhado de representações negativas tais como: ideia de sofrimento, 

deterioração e morte. O paciente com câncer é confrontado não apenas com uma grande 

perda, mas também com sucessivos desapontamentos que dependem principalmente da 

fase em que o tratamento se encontra. 

Segundo Inca (2008), alguns momentos de maior impacto e dificuldade no 

percurso dos tratamentos geralmente são relacionados à comunicação de notícias 

difíceis, que se observam três situações: 

- A comunicação do diagnóstico de doença avançada com prognóstico 

reservado. 

- A comunicação e a atenção a graves sequelas dos tratamentos, tais como 

mutilações, prejuízo de função e suas consequências na perda e qualidade de vida ( 

prejuízo nas relações afetivas e profissionais, perda de referencia de autoimagem e 

rebaixamento da autoestima). 
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- A comunicação do esgotamento dos recursos de cura atual e a pregação para 

cuidados paliativos exclusivos.  

Em estudo qualitativo realizado no ano de 2000 por Guerreiro e colaboradores 

(2009) confirmaram o que foi apresentado por Barbosa e colaboradores (2004), através 

de pesquisa feita em hospital público na região noroeste de São Paulo, que realiza 440 

sessões de quimioterapia por mês, através de 14 pessoas que participaram do estudo e 

foram questionados a respeito do significado do câncer, da espiritualidade e da relação 

entre o câncer e a espiritualidade, foram divididos em três categorias temáticas: A 

descoberta do câncer; A fé para o enfrentamento ao câncer e A busca pela cura do 

câncer.  

No momento da descoberta do câncer, muitos entrevistados ficaram perplexos, 

alguns justificaram à sua forma de viver ou com acontecimentos passados, outros 

relataram que qualquer um pode desenvolver a doença; para a maioria, foi um choque, 

apresentando os sentidos dados à doença com os sentimentos de tristeza e indignação, 

Esses sentimentos de tristeza, indignação e angústia geralmente são decorrentes do 

significado do câncer, como uma doença estigmatizante, que traz o sofrimento, que é 

mantido no pensamento do paciente, e com isso o sentimento de medo perante a morte 

torna-se cada vez mais presente, em suas diversas fases, desde o diagnóstico até o 

tratamento.  

Esse tratamento pode proporcionar a cura ou a morte; de fato, não é possível ter 

controle ou previsão sobre isso. Esses sentimentos podem intensificar o sofrimento do 

paciente e até dificultar a possibilidade de seguirem adiante com seus projetos e ideais 

de vida, porém a tensão desses problemas poderá ser aliviada conforme as estratégias de 

enfrentamento, citadas em diversos estudos, como a força da fé e as crenças religiosas, 

ou seja, formas de expressar a espiritualidade encontrada por cada um ao lidar com a 

própria doença.  

Alguns pacientes, principalmente do sexo masculino, apresentam dificuldades 

em expressar seus sentimentos frente ao diagnóstico de câncer, com os relatos de que 

nada sentiu, que foi “normal”. Isso pode indicar uma forma de autocontrole, de 

distanciamento dos sentimentos, de difícil compartilhamento dos medos e não 

preocupação com a própria saúde.  Ao interrogar os pacientes sobre a relação entre o 

câncer e a espiritualidade, muita entrevistados relataram primeiramente a fé, a crença 

em Deus, a importância da religião e inclusive sobre o pensamento positivo. Trentini e 
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colaboradores (2005) relatam que uma das formas de enfrentamento da doença e da 

morte está diretamente ligada à força da fé e a crenças religiosas; ou seja, formas de 

expressar a espiritualidade.  

A fé em Deus é um sentimento arraigado na nossa cultura e é tão necessária 

quanto são outros modos de enfrentamento; o discurso mostra que a dimensão espiritual 

ocupa um lugar de destaque na vida das pessoas e mostra também que é imprescindível 

conhecer a espiritualidade dos usuários ao planejar o cuidado de enfermagem. 

Ainda tratando sobre esse tema Pinto (2003), entende que a religião e a 

espiritualidade são importantes fontes de apoio para o enfrentamento da doença crônica 

pelos familiares, a autora relata a influência desses recursos no comportamento dos 

familiares, cuidadores de crianças com insuficiência renal crônica, gerando sentimentos 

de esperança ou de aceitação frente às dificuldades ao lidarem com a doença crônica; 

além disso, os familiares mudaram a forma de perceber a vida e procuraram valorizar o 

presente.  

Assim, caso a aplicação dessas fontes de apoio permaneçam saudáveis, o 

enfermeiro poderá fortalecer esse mecanismo de enfrentamento. Dessa forma, a 

espiritualidade é uma expressão da identidade e o propósito da vida de cada um 

mediante a própria história, experiências e aspirações. 

Os dados apontaram que muitos são aqueles que, independentemente de sua 

religião, buscaram a cura na fé, na crença em Deus e na esperança de um milagre. 

Muitos estudos internacionais têm discutido e apresentado resultados significativos 

sobre a relação entre a espiritualidade, religiosidade, bem-estar físico e emocional e 

qualidade de vida, com apresentação da necessidade de inclusão desses temas para 

melhor compreensão da integração da mente, corpo e espírito nos cuidados oncológicos, 

principalmente quando se trata de mecanismos de enfrentamento da doença e do 

sofrimento.  

Dessa forma, é necessário considerar a dimensão espiritual do paciente para 

abordar a esperança e o enfrentamento da doença no planejamento da assistência, e, 

para isso, é fundamental conhecer a visão de mundo e a cultura à qual ele pertence.  

Segundo Stumm (2008), diz que o câncer ainda é entendido pelas pessoas, em 

geral, como sinônimo de dor, morte e sofrimento. Nesta perspectiva, cabe à enfermagem 

identificar suas próprias concepções relativas ao câncer e estabelecer estratégias de 
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enfrentamento, visando uma assistência adequada e eficaz que possibilite minimizar o 

sofrimento de todos os envolvidos no processo de cuidar. 

Frente a um diagnóstico de câncer, cada ser responde de modo individual, porém 

reações como medo, ansiedade, negação, desesperança e perda de controle são comuns. 

Neste cenário, a equipe de saúde, em especial, a de enfermagem é a que está mais 

próxima e por um período maior, do paciente e seus familiares, portanto, apta a prestar 

atendimento humanizado, compreendendo-os e apoiando-os em todas suas 

necessidades, no decorrer do processo do adoecimento. A assistência de enfermagem 

exige presença, flexibilidade, co-responsabilidade, partilha de sentimentos, 

conhecimentos e solidariedade (Bettinelli, 1998 apud Stumm 2008). 

 

2.11 Diagnóstico de necessidades Religiosidade e Espiritualidade 

 

O diagnóstico de enfermagem é a segunda etapa do processo de assistência em 

enfermagem, representando uma das mais importantes fontes do conhecimento 

científico da prática profissional, que se tornou fundamental para o planejamento da 

assistência ao paciente. Contudo, Tannure e Pinheiro (2011) afirmam que o diagnóstico 

de enfermagem é um processo complexo que envolve a interpretação do comportamento 

humano ligado à saúde e estão relacionados a uma interação de questões interpessoais, 

técnicas e intelectuais, que se refere à comunicação com o paciente e outros 

profissionais de saúde.  

A North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) reconheceu o 

sofrimento espiritual, originalmente spiritual distress, como diagnóstico pertinente à 

enfermagem, desde 1980. Até a versão brasileira de 2009, o título traduzido para o 

diagnóstico era angústia espiritual, sendo modificado na versão atual. Esse diagnóstico 

descreve a congruência entre valores, crenças e ações, dentro do domínio denominado 

princípios de vida; cuja definição é: “capacidade prejudicada de experimentar e integrar 

o significado e objetivo à vida por meio de uma conexão consigo mesmo, com os 

outros, arte, música, literatura, natureza e/ou ser maior”.  

Segundo estudo dos diagnósticos de enfermagem é necessário para a 

manutenção e o aperfeiçoamento da base de evidências da taxonomia da NANDA, bem 

como para alicerçar a prática clínica do enfermeiro, uma vez que estes diagnósticos 

subsidiam, tanto o estabelecimento das intervenções de enfermagem, como da avaliação 



23 

 

propriamente dita. Os diagnósticos devem ser validados e, quando necessário, 

reformulados. É necessário que o enfermeiro compreenda o que significa espiritualidade 

para o indivíduo e como eventos significativos, como a doença, podem afetá-la, para 

que, na prática clínica, possa lidar com as alterações que acometem essa dimensão 

humana, uma vez que a avaliação e a intervenção espiritual devem ser parte do cuidado 

humanizado. 

O diagnóstico de enfermagem Angústia espiritual proposto pela NANDA, desde 

1980, descreve as respostas do indivíduo às desordens que englobam a sua 

espiritualidade FLECK, BORGESB, BOLOGNESIA e ROCHA 2003. Todavia, na 

prática, o enfermeiro raramente usa esse diagnóstico, embora seja reconhecida a 

importância da relação corpo/mente/espírito para um cuidado holístico Formular 

diagnósticos que englobem “espiritualidade” requer do enfermeiro o desafio de 

interpretar o comportamento espiritual do paciente. A dificuldade está no fato desses 

diagnósticos compartilharem algumas características definidoras, de terem alto grau de 

abstração e receberem pouco consenso da literatura em relação à sua definição. 

Uma revisão integrativa sobre angústia espiritual foi realizada com o objetivo de 

identificar o conceito proposto pela literatura ao fenômeno, e os indicadores clínicos 

que evidenciam sua presença. Complementando o que tem sido proposto pela NANDA 

para SALES, VIOLIN, WAIDMAN, MARCON e SILVA, 2010, os autores 

evidenciaram que angústia espiritual se refere a distúrbios no senso de significado e 

propósito na vida, na habilidade de conexão e na capacidade de transcendência.  

Divergências também foram observadas por esses autores, na apresentação das 

características definidoras, sendo a principal delas, no agrupamento dessas 

características, que têm sido distribuídas, na Taxonomia II, de acordo com o sistema de 

conexão do indivíduo, restringindo a descrição do fenômeno, que envolve também 

alterações na percepção da transcendência e do significado e propósito da vida. Em 

relação ao título atribuído pela NANDA ao diagnóstico, um estudo realizado, utilizando 

os passos de Walker e Avant para análise conceitual, apresenta um importante 

direcionamento para sua compreensão; em que a expressão “angústia espiritual” é 

identificada como a manifestação de prejuízo espiritual.  

Nesse contexto, o título espiritualidade prejudicada pode descrever melhor os 

prejuízos sofridos na dimensão espiritual humana, uma vez que a utilização de 

espiritualidade como um conceito diagnóstico, apoiada pelo uso do descritor 
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prejudicada, pode ampliar a possibilidade de novos diagnósticos nessa dimensão e, 

mesmo, favorecer o refinamento daqueles já existentes. No que diz respeito à 

organização do diagnóstico em questão no sistema de classificação proposto pela 

NANDA, também tem sido observada a necessidade de revisão, pois apesar do domínio 

utilizado pela 3

                                                           
3 A taxonomia II é multiaxial na sua forma, e é formada exatamente por: 13 domínios, 106 classes, 155 diagnósticos e 
7 eixos, difere da inicial visto que é mais rica e mais consistente em termos de linguagem e combinação de 
diagnósticos de enfermagem (Nanda, citando Merriam-Webster, 2009 ) 

Taxonomia II para apresentação do diagnóstico estar voltado para a 

dimensão espiritual, as classes que o compõem parecem não envolver todos os 

construtos que descrevem o fenômeno.  

Fundamentado nestas reflexões, este estudo buscou verificar, junto a peritos, a 

pertinência da proposta de revisão do diagnóstico de enfermagem Angústia espiritual, 

cujas modificações constam em destaque (itálico) abaixo: 

 

Domínio: Princípios de vida 

Classe: Congruência entre valores, crenças, ações, conexão, transcendência e 

significado/propósito de vida. 

Título: Espiritualidade prejudicada 

Definição: Capacidade prejudicada de experimentar e integrar significado e objetivo à 

vida, transcendência e conexão consigo, com Deus / Ser Maior, com os outros e com o 

mundo ao seu redor. 

Características definidoras: Expressa alienação ou isolamento; Questiona sofrimento; 

Expressa alteração de comportamento: raiva; É incapaz de expressar criatividade; 

Expressa falta de significado/ propósito na vida; Expressa falta de serenidade; Expressa 

alteração de comportamento: choro; Expressa falta de coragem; Expressa falta de 

esperança; Expressa sentimento de culpa; Recusa integrar-se com pessoas 

significativas; Sente-se abandonado; Sentimento de pesar; Solicita assistência 

espiritual; É incapaz de experimentar transcendência; Apresenta distúrbio no sistema 

de crenças ou relação com Deus; Expressa raiva de Deus; Expressa falta de amor; 

Expressa desespero e Não se interessa pela natureza.  
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3. METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDO 

 

Esse estudo de revisão integrativa que por sua vez possui como finalidade 

sintetizar as evidências já encontradas nos estudos científicos, afim de promover uma 

contribuição no desenvolvimento do conhecimento.(BUBLITZ, et al, 2012, p. 531) 

Para Mendes e colaboradores (2008, p.761) sua elaboração depende da escolha 

de um tema que desperte o interesse do revisor, pois assim o encorajará a buscar 

fundamentações para sua pesquisa.  

A revisão integrativa compreende cinco etapas, sendo elas: 1) definição do tema 

em forma de revisão; 2) seleção da amostra, descrevendo os critérios de inclusão 

exclusão; 3) caraterização dos estudos construção de um quadro; 4) análise dos 

resultados; 5) interpretação dos resultados encontrados 6) revisão e síntese do 

conhecimento (MENDES e col., 2008). 

 

QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Diante dos objetivos expostos a pergunta que direcionou o seguinte estudo é: 

Quais as evidências científicas sobre a espiritualidade, e a religiosidade e o cuidado ao 

paciente oncológico? 

 

COLETA DE DADOS 

  

Na primeira etapa foi realizada a escolha da temática de pesquisa e a delimitação 

da questão que norteou a revisão integrativa. 

 Na segunda etapa foram estabelecidos os critérios de exclusão e inclusão, após a 

escolha do tema os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos que tinham a ver 

com a temática do estudo, com texto completo, artigos com enfermeiros como autores, 

pelo menos um autor enfermeiro em artigo multidisciplinar, e publicado em português, 

inglês e espanhol e como critérios de exclusão: artigos que se repetissem nas bases de 

dados, sendo contabilizados como apenas um. 
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 Foram utilizados os seguintes descritores: “Enfermagem”; “Espiritualidade”; 

“Religião”, “Oncologia”, utilizarei o operador booleano “AND” a fim de se obter o 

cruzamento entre eles para uma busca mais específica. 

A pesquisa foi realizada em publicações indexadas nas seguintes bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO). 

A terceira etapa teve como objetivo organizar o estudo de maneira mais precisa 

através da elaboração de um banco de dados. Será feita uma tabela no software 

Microsoft Office Excel 2010 com as seguintes variáveis: título do artigo, base de dados, 

ano de publicação, periódico e resultados.  

Na quarta etapa, foi realizada a avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa. Os estudos serão analisados criticamente, a fim de se obter resultados 

parecidos ou distintos. 

Já na quinta etapa foi realizada a interpretação dos resultados. Nesta etapa, 

ocorreu à discussão dos resultados da pesquisa, o que exigiu a comparação dos estudos 

realizados com o conhecimento teórico.  

Na sexta e última etapa foi apresentada a revisão/síntese do conhecimento. Essa 

etapa consiste na elaboração do documento que deve conter as etapas percorridas pelo 

revisor para o alcance dos resultados. Cabe ressaltar que a quinta e sexta etapas foram 

cumpridas ao longo do corpo textual. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

Essa pesquisa não será necessária ser submetida pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, uma vez que é uma pesquisa de revisão integrativa, onde não é necessário a 

pesquisa com seres humanos. 
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4. RESULTADOS 

 

Foram feitas as associações dos descritores nas bases de dados e foram 

encontrados 12 artigos. Entre as produções encontradas foram selecionadas apenas 

aqueles artigos que passaram pelo crivo dos critérios de inclusão e exclusão deste 

estudo. Desta forma, foram excluídos 05 artigos e foram selecionados 07 artigos, que 

constituíram a seleção final dos artigos, como pode ser verificado no quadro 1. 

 

 

 

BASE DE DADOS 

DESCRITORES 

“Enfermagem” and “oncologia” 

and “Religião”, “Enfermagem” 

and “Oncologia” and 

“Espiritualidade” 

E  S 

LILACS 08 05 

SciELO 04 02 

SOMATÓRIO POR 

TERMO 

12 07 

 

Quadro 1 – Quantitativo (n) dos artigos encontrados (E) e selecionados (S) após 

revisão integrativa por base de dados. Niterói - RJ, 2016. 

 

A partir dos artigos selecionados, buscaram-se as contribuições de cada 

pesquisa, fazendo, portanto, uma apreciação do conteúdo das mesmas. Finalmente, 

utilizou-se a leitura interpretativa para fazer as relações, confrontar ideias e confirmar 

opiniões (FREITAS et al., 2002). 
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Em seguida, são demonstradas as sínteses dos principais resultados de cada 

artigo selecionado (Quadro 2). 

 

Ano e 
base de 
dados  

Periódico (revista) Título do artigo  Resultados  

2010 

SCIELO 

Acta Paulista de 
Enfermagem 

Cuidado espiritual componente 
essencial da prática de 
enfermagem da enfermeira 

 Aborda a questão do 
enfermeiro consciente de 
sua religiosidade é 
promotor do cuidado 
espiritual e religioso, e 
estes fornecem forças para 
prosseguir lutando.  

2010 

LILACS 

Revista Latino 
Americana de 
Enfermagem 

O enfermeiro frente a questão 
da espiritualidade 

Aborda o próprio 
enfermeiro se descrevendo 
como agente do cuidado 
espiritual. 

O cuidado espiritual traz 
bem-estar e conforto.  

2011 

LILACS 

Revista ciências 
cuidado e saúde 

Espiritualidade na equipe 
interdisciplinar que atua em 
cuidados paliativos às pessoas 
com câncer 

Descreve que quando o 
profissional presta cuidado 
espiritual alcança 
integralidade do cuidado. 

A espiritualidade está 
ligada a fé que comunica 
força transcendental e é 
vital. 

2013 

LILACS 

Revista Latino 
Americana de 
Enfermagem 

Atualização do enfrentamento 
Relig. Espirt. Em tratamentos 
quimioterápicos 

Descreve que deve ser 
criada estratégia de 
enfrentamento planejada e 
o Uso do NIC e um recurso 
para implementação da 
assistência de enfermagem 
para o cuidado religioso e 
espiritual e que estes dão 
capacidade de lidar com as 
circunstancias adversas da 
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vida. 

2013 

LILACS 

Reben 

Revista Brasileira de 
Enfermagem 

Representação sócias de 
enfermagem sobre a 
religiosidade ao cuidado do 
paciente em morte. 

A religiosidade está 
presente acerca do 
Processo de morte nas 
falas dos enfermeiros como 
elemento de fé que a 
religião influencia. 

2013  

LILACS 

Revista pesquisa 
cuidados 
fundamentais 

O adoecer e sobreviver câncer 
de mama: a vivência da mulher 
mastectomizada 

Atribui a fé em Deus com 
para o enfrentamento da 
doença como para a 
recuperação e redução do 
sofrimento. 

2014 

SCIELO 

Revista escola de 
enfermagem USP 

Conforto de cuidadores de 
pacientes com câncer 

Apresenta o enfermeiro 
como profissional que 
pode contribuir para o 
enfrentamento mobilizando 
o paciente e a família com 
apoio espiritual já que este 
melhora o conforto dos 
pacientes. 

  

Quadro 2: Quadro-síntese dos principais resultados de cada artigo selecionado. Niterói 

- RJ, 2016. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Após análise dos referidos artigos foram criadas duas categorias: (a) Os 

benefícios da espiritualidade, e a religiosidade ao paciente oncológico e (b) Percepção 

do enfermeiro frente à espiritualidade e a religiosidade dos pacientes oncológicos. 

 

Os benefícios da espiritualidade /religiosidade ao paciente oncológico 

 

Com vista em atender o objetivo deste estudo, que é levantou a produção 

científica sobre a espiritualidade, e a religiosidade e o cuidado ao paciente oncológico.  

Nesta primeira categoria, considerando que esta pesquisa trabalha com foco nos 

benefícios que a espiritualidade e da religiosidade determina sobre a saúde do paciente, 

como premissa, foi feita a seguinte questão: que tipo de benefício à espiritualidade pode 

causar sobre a saúde do paciente oncológico? 

Ante a análise dos artigos sobre este questionamento, dos sete (7) artigos 

selecionados todos concordam que é inquestionável que a espiritualidade e a 

religiosidade podem interferir na saúde dos pacientes e dos profissionais. Eles trazem as 

emoções produtivas, a crença em Deus como enfrentamento da doença, e que contribui 

para dar significado, propósito, esperança e fé. 

Em contra partida Mesquita 2013 afirma que, em indivíduos que apresentam 

efeitos colaterais intensos diante do uso de quimioterápicos apresentam tendência a usar 

a religiosidade de forma negativa, atribuindo assim à doença ou efeitos colaterais como 

abandono ou castigo de Deus.  

Segundo Nascimento 2010, descreve que a dimensão da espiritualidade visa a 

favorecer a harmonia com o universo, esforçando-se para responder a questões sobre o 

infinito, que entra em evidência quando o indivíduo se encontra em situações de estresse 

emocional, doença física e morte, buscando um sentido para os acontecimentos, a 

integridade, a paz, a harmonia, e a individualidade. Está relacionada com a essência da 

vida e produz comportamentos e sentimentos de esperança, amor e fé, em uma 

perspectiva de subjetividade e transcendência. 

 Sendo assim, é possível perceber que tanto a religiosidade como a 

espiritualidade nas diversas fases e momentos da vida dos indivíduos, mas que de forma 
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positiva trazendo benefícios ou de forma negativa constatando uma necessidade de 

apoio estão interferindo na vida dos indivíduos. 

 Tratando sobre este tema Mesquita 2013, descreve que o Coping ou 

enfrentamento, refere-se a um conjunto de estratégia um conjunto de enfrentamento em 

situação de estresse e que o Coping Religioso/Espiritual (CRE), pode ser negativo ou 

positivo; quando positivo (CREP) abrange estratégias que proporcionam efeito benéfico 

ao indivíduo, como procurar amor/proteção de Deus ou maior conexão com força 

transcendentais. O CRE negativo (CREN) envolve estratégias que geram consequências 

prejudiciais, por exemplo, redefinir o estressor como punição divina. 

Como resultado de pesquisa realizada por Pedrão 2010, em 30 enfermeiros que 

atuam em unidade semi-intensiva e oncológica, foi avaliado o bem-estar espiritual e 

bem-estar religioso destes profissionais, o resultado para esta avaliação mostrou que o 

nível de Bem-estar alcançado por estes profissionais 76,6% na escala de bem-estar 

apesar de atuarem em setor de continuo sofrimento e morte. 

Esse dado nos faz pensar sobre a relevância que o apoio espiritual e religioso 

tem para quem recebe quanto para quem presta o cuidado espiritual e religioso, pois 

revelou que para o profissional a religiosidade pode ser um determinante para melhor 

compreender a importância do cuidado religioso e espiritual, pois o profissional percebe 

os benefícios do conforto e bem-estar em si mesmo, ou seja, em quem presta o cuidado.  

Para Cortez (2010), a religiosidade está mais presente no momento teórico do 

que nos momentos práticos do cuidar em saúde mental. Esta afirma que deve ser 

investigado a influencia da religiosidade e da Espiritualidade na vida de seus pacientes 

através de um treinamento adequado. Pois apesar de expressarem que gostaria de 

receber cuidado espiritual e considerarem importante a abordagem da questão como 

forma de auxiliar o enfrentamento da doença, e apesar de já ser evidenciado na literatura 

das necessidades espirituais do paciente, somente 16% dos paciente receberam algum 

tipo de apoio.  

O mesmo autor afirma que uma das dificuldades enfrentadas é a falta de 

formação profissional e a carência teórica para o cuidado espiritual apresentam-se como 

pretexto para deficiência do mesmo. Para Cortez 2010, a religiosidade está mais 

presente no momento teórico do que nos momentos práticos do cuidar em saúde mental. 

Esta afirma que deve ser investigado a influencia da religiosidade e da Espiritualidade 

na vida de seus pacientes através de um treinamento adequado. 
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Para Cortez 2009, a educação permanente se propõe a ser um fator que tem o 

condão de capacitar profissionalmente os enfermeiros. 

 

Percepção do enfermeiro frente à espiritualidade e religiosidade dos 

pacientes oncológicos. 

Esta categoria surge diante da presença do profissional de enfermagem na 

realização do cuidado integral dos pacientes e por uma demanda de conhecimento 

acadêmico-científico que requer um cuidado sistematizado e eficaz. 

Segundo Mesquita 2013, o enfermeiro que conseguem implementar o cuidado 

espiritual e atender essa necessidade do paciente realizando interface entre a 

espiritualidade e o corpo de conhecimento próprio da profissão. Então de que forma isso 

é constatado partir deste estudo? 

Em pesquisa feita por Pedrão 2010, de 30 enfermeiros que fizeram parte da 

pesquisa, 25 enfermeiros, que responderam afirmativamente sobre a importância de 

oferecer ao paciente uma assistência espiritual, 40% dos enfermeiros ofereceram como 

justificativa “para proporcionar bem-estar e conforto ao paciente”. Apesar de grande 

parte de o grupo pesquisado concordar que há uma necessidade de desse tipo de 

assistência, cinco enfermeiros, que responderam negativamente sobre a importância de 

oferecer ao paciente uma assistência espiritual, 60% dos enfermeiros ofereceu como 

justificativa “não cabe à Enfermagem interferir nesse assunto”. 

O fato de a maioria dos enfermeiros ter referido considerar importante oferecer 

ao paciente uma assistência espiritual pode estar relacionado com uma tendência atual 

na Enfermagem em ter uma visão do ser humano dentro de uma perspectiva holística, 

sendo que o preceito básico do holismo é que o todo individual (corpo, mente e espírito) 

é mais do que a soma de suas partes. Essas dimensões interagem e, assim, tratando uma 

delas, as demais serão afetadas. Desta forma, a dimensão espiritual é considerada como 

parte integrante do indivíduo, sendo necessário que os enfermeiros façam uma avaliação 

da dimensão espiritual do paciente e façam uma intervenção quando necessário. 

Nascimento 2010, O enfermeiro tem o papel de auxiliar o paciente e sua família 

a conectar-se com o que lhe dá força para prosseguir lutando. A dimensão espiritual e 

religiosa está presente na vida pessoal de profissionais de saúde e pesquisadores, e é 

importante que os enfermeiros avaliem a necessidade de intervenção nesse campo. 
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Para Nascimento (2010), apesar do amplo reconhecimento da necessidade do 

cuidado espiritual, a importância da espiritualidade e da religiosidade no cuidado à 

saúde ainda não é valorizada por grande parte dos enfermeiros. Este estudo evidenciou 

que os próprios enfermeiros questionam sua responsabilidade e qual é seu papel no 

cuidado espiritual. Nessa mesma pesquisa, houve divergência na expectativa do papel 

do enfermeiro dentre os próprios enfermeiros, pacientes e autoridades religiosas. Nesse 

cenário, a falta de reflexões sobre o tema e a ausência de discussões entre os 

profissionais de saúde contribuem para a não-abordagem deste assunto. 

Diante do resultado supracitado percebe-se que grande parte dos enfermeiros 

compreende a necessidade de garantir um atenção integral através da assistência 

espiritual, mas apesar dessa maioria ainda existe um grupo que não tenha a percepção 

de que para se realizar um cuidado integral deve-se alcançar todas os aspectos do 

individuo e nele estão incluídos a espiritualidade e a religiosidade. 

Com base na resposta deste percentual, investigamos se há algum indício que 

identifique este resultado, o que foi constatado em levantamento dos outros artigos é 

que dos sete artigos pesquisados cinco (5) deles descrevem que o maior problema o de 

não terem tido a oportunidade de ter esse conhecimento na graduação, o que é segundo 

Mesquita (2013), que afirma ser o cuidado físico prevalente na assistência de 

enfermagem, pois o pensamento cientificista predomina na mentalidade dos 

profissionais, mas que também a falta de formação profissional e a carência teórica para 

o cuidado espiritual apresentam-se como pretexto para a deficiência do mesmo. 

Para Salgado (2007), a falta de discussão desse assunto entre os profissionais de 

saúde, no ambiente hospitalar, propicia a continuidade de uma assistência fragmentada à 

saúde, a persistência dessa temática como um tabu, como uma dimensão proibida, 

sustentada pela ideia que defende que restringe essa ordem de conhecimento 

unicamente aos líderes religiosos. 

Para o enfermeiro muitas vezes preocupado com o cuidado voltado para o físico, 

material, impedem que ele assuma uma postura para o cuidado espiritual sem lhe causar 

mal estar, já que é uma prática que para ele é de pouca significância. Esse ciclo será 

mantido enquanto não houver um contundente esforço na disseminação desse tipo de 

cuidado. 

A religiosidade tem um significado importante para a humanidade, assim sendo, 

as atividades espirituais e religiosas podem ser agregadas às terapias e tratamentos 



34 

 

realizados pela enfermagem, embora novas pesquisas na área ainda precisem ser 

implementadas, com o intuito de fundamentar a prática já encontrada comumente nos 

serviços, corroborando com alguns autores que revelam que os recursos religiosos de 

orações, promessas, peregrinações, exercícios ascéticos e ações rituais são 

constantemente utilizados em situações de enfrentamento. 

Deve haver um incentivo no desenvolvimento de pesquisas pelos enfermeiros 

que de uma forma sistematizada e eficaz garantam a assistência espiritual e religiosa 

sem que lhe venha causar mal-estar no diagnóstico e na intervenção deste cuidado. 

Segundo Nascimento 2010, o enfermeiro, conhecendo as práticas religiosas e 

espirituais da família, poderá auxiliá-la a fortalecer seus mecanismos de enfrentamento 

e ajudá-la a manter práticas que promovam a saúde familiar. Contudo, o cuidado 

espiritual na enfermagem pediátrica oncológica ainda se constitui em um desafio para o 

enfermeiro. O fato de ser uma questão que suscita debate no campo da ciência e da 

saúde faz com que o enfermeiro ainda apresente uma postura insegura diante do tema. 

Para o enfermeiro que compreende a significância da religiosidade para a vida 

de um indivíduo ou de sua família uma afinidade a estes que garantirão um acesso a 

mais informações que podem determinar o tipo de cuidado prestado como também 

fortalecem os laços relacionais paciente-enfermeiro, mantendo um ambiente mais 

seguro e de mais estabilidade emocional. 

Na maioria dos artigos apontam a necessidade da introdução da temática no 

meio acadêmico, Abrão 2013, este estudo propõe-se a inserção da temática no perfil 

curricular de graduação em enfermagem. Tendo sido verificada a necessidade de 

capacitação em grande parte das falas, constatou-se que a mesma precisa funcionar 

como elemento norteador da prática, favorecendo a aprendizagem do autocuidado pelo 

profissional, diminuindo o risco de doenças decorrentes da rotina de trabalho, e 

oferecendo suporte psicológico e educacional dentro dos serviços, o que contribuiria 

positivamente para a desmistificação da representação da postura profissional 

distanciada. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A análise dos artigos, a construção das categorias e a leitura sistemática destes 

permitiu evidenciar que ainda existe pouca produção científica sobre esse tema e que 

deve reforçar o incentivo na discussão sobre o assunto da religiosidade e espiritualidade 

no campo do cuidado ao paciente oncológico, pois os pacientes acometidos desta 

patologia sofrem mudanças físicas, sociais e psicoespirituais. 

A presença da religiosidade e da espiritualidade na vida dos pacientes como 

também dos enfermeiros foi constatada, o que é um fator determinante na construção de 

valores e crenças que determinarão a interferência destas no percurso das enfermidades 

e seu enfrentamento seja elas de forma positiva, através da fé, da resiliência, da 

esperança, do conforto e da calma para o momento da morte, trazendo significação para 

as adversidades da vida, o perdão, e outros sentimentos que afetam de forma positiva 

suas vidas, seja no cuidar, seja no transpor de forma a garantir que este momento seja 

vivenciado com menos ansiedade e mais segurança.  

Muitos pacientes entendem o processo da doença como castigo ou punição 

divina, entendendo de forma negativa a doença, e o enfermeiro deve ter habilidade de 

intervir utilizando-se da própria espiritualidade e religiosidade para elaboração de um 

novo olhar.   

A atuação do enfermeiro ao paciente oncológico deve ser voltada a sua 

integralidade devido à complexidade que o envolve, por isso o enfermeiro deve adotar 

estratégias que contemple toda essa complexidade. Para garantir um cuidado integral 

ainda não esta bem definida devido à impregnação dos conceitos de saúde construídos 

pelo obsoleto modelo biomédico de saúde, é necessária a agregação de novos 

conhecimentos para alcançar uma estrutura social emergente. Para uma intervenção 

adequada, o enfermeiro deve ter atitude, comunicação e a decisão de intervir e, até 

mesmo, usar a oração como apoio espiritual ao paciente. 

A inclusão da espiritualidade no processo de enfermagem, através da abordagem 

das necessidades espirituais no momento da admissão do paciente, e também avaliação 

diária, ajudaria na avaliação, difusão e prática do cuidado espiritual ao paciente. 

A dimensão espiritual e religiosa está presente na vida pessoal de profissionais 

de saúde e pesquisadores, e é importante que os enfermeiros avaliem a necessidade de 

intervenção nesse campo. A sociedade esta em continua fase de mudanças e o 
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enfermeiro devem estar preparados para enfrentar o processo de mudanças, para não 

perder seus espaços de atuação com vem acontecendo.   

Com este estudo propõe-se a abertura de espaços que garantam a discussão e 

reflexão da temática religiosidade e espiritualidade na assistência é um importante 

recurso para construção a partir do dialogo e das experiências vivenciadas e suas 

dificuldades, limitações e seus favorecedores, como também a inserção de temática no 

perfil do currículo da graduação de enfermagem. 

Tendo verificado que um dos fatores que causam mal-estar para o 

desenvolvimento da prática desta assistência, a capacitação profissional precisa 

funcionar como elemento norteador dá prática, favorecendo a aprendizagem da 

sistematização da assistência, com também o autocuidado, reduzindo os riscos de 

doenças, oferecendo suporte emocional, social e educacional não somente dentro das 

instituições hospitalares, como também nas unidades básicas de saúde nas instituições 

de ensino em seus diversos níveis e até em outros tipos de instituições sejam com ou 

sem fins lucrativos.   
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