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RESUMO 
 

SORA, A. B. A. Implantação do Processo de Enfermagem para pessoas que 
envelheceram nas instituições psiquiátricas: pesquisa convergente 
assistencial. 92f. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem) – Escola 
de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, RJ. 2018. 
 
A complexidade do cuidado em saúde mental constitui um desafio diário para a 

enfermagem. Com a doença nos deparamos com o sujeito, com suas vicissitudes, 

seus problemas, concretos do cotidiano do trabalho, suas famílias, seus projetos e 

anseios, isto possibilita uma ampliação da noção de integralidade no campo da 

saúde mental. Neste contexto surge a discussão acerca da relação entre 

espiritualidade e assistência ao paciente em sofrimento psíquico, uma vez que essa 

é uma dimensão importante na subjetividade do ser humano. Frente a situação 

apresentada, se configuram as seguintes questões norteadoras: Qual significado 

da espiritualidade e suas articulações experienciadas no cuidado em saúde 

mental? Quais as possíveis intervenções do cuidado na dimensão espiritual ao 

paciente portador de transtorno psíquico na saúde mental? Como capacitar os 

enfermeiros acerca do cuidado espiritual e sua aplicabilidade na assistência aos 

pacientes em sofrimento psíquico? Tendo isso em mente, esse estudo tem como 

objetivo geral: “compreender o significado da espiritualidade e suas articulações 

experienciadas pelo enfermeiro no cuidado em saúde mental, como subsídio de 

intervenção ao paciente em sofrimento psíquico”; e específicos: “descrever as 

percepções vivenciadas pelos enfermeiros acerca da espiritualidade e cuidado 

espiritual”, “descrever as estratégias de cuidado de enfermagem na dimensão 

espiritual para o portador de sofrimento psíquico” e “construir um instrumento de 

orientação, com intuito de capacitar os enfermeiros sobre o cuidado espiritual e sua 

aplicabilidade prática na assistência de enfermagem”. Trata-se de um estudo 

descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, calcado na perspectiva da 

fenomenologia de Merleau Ponty. A pesquisa tem como cenário um Hospital 

Municipal Psiquiátrico do Município do Rio de Janeiro, tendo como participantes 

enfermeiros que atuam nessa unidade de saúde. A técnica de coleta de dados 

constitui-se de uma entrevista fenomenológica previamente estruturada, no qual 

foram entrevistados 12 enfermeiros. Os critérios de inclusão foram: enfermeiros que 
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atuam diretamente com assistência em saúde mental com tempo superior a um ano 

de experiência profissional, e aceite de participação da pesquisa; e como de 

exclusão: enfermeiros que estiverem afastados da unidade por motivos de férias, 

licença medica, licença prêmio, afastados, profissionais que possuem menos de 

um ano de experiência profissional atuando na assistência em saúde mental e o 

não aceite em participar da pesquisa. Os dados foram devidamente analisados, 

caracterizados e interpretados a luz da fenomenologia, utilizando-se a análise de 

conteúdo segundo Amadeo Giorgi, com posterior agrupamento em categorias 

compreendidos das experiências vividas em relação a um determinado fenômeno. 

O projeto se encontra em consonância a Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, tendo aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, via Plataforma Brasil, sob CAAE nº 

83645718.3.0000.5243. Os participantes foram esclarecidos quanto à pesquisa, 

voluntariado, seus riscos e benefícios, anonimato sobre o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e a possibilidade de declínio da pesquisa a qualquer 

momento. Conclui-se que cuidar de um outro que padece de algum 

comprometimento psíquico, requer além das habilidades e competências inerentes 

à função, o desenvolvimento de conhecimentos que torne este profissional 

empático a este sofrimento. 

Palavras-chave: Espiritualidade. Transtornos Mentais. Cuidados de Enfermagem. 
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ABSTRACT 
 
SORA, A. B. A. Nursing care in the spiritual dimension of patients in psychic 
suffering in a psychiatric hospitalization unit. 92f. Dissertation (Professional 
Master in Nursing) – Aurora de Afonso Costa Nursing School. Fluminense Federal 
University, Niterói. RJ. 2018. 
 

The complexity of mental health care is a daily challenge for nursing. With illness 

we are faced with the subject, with his vicissitudes, his problems, concrete daily 

work, his families, his projects and his longings, this allows an extension of the 

notion of integrality in the field of mental health. In this context, the discussion about 

the relationship between spirituality and patient care in psychic suffering arises, 

since this is an important dimension in the subjectivity of the human being. In view 

of the presented situation, the following guiding questions are configured: What is 

the meaning of spirituality and its articulations experienced in mental health care? 

What possible interventions of care in the spiritual dimension to the patient with 

mental health disorder? How to train nurses about spiritual care and its applicability 

in the care of patients in psychological distress? With this in mind, this study has as 

its general objective: "to understand the meaning of spirituality and its articulations 

experienced by nurses in mental health care, as a subsidy of intervention to the 

patient in psychological suffering"; and specific: "to describe the perceptions 

experienced by nurses about spirituality and spiritual care", "to describe the 

strategies of nursing care in the spiritual dimension for the patient suffering from 

psychic" and "to construct an orientation instrument with the purpose of training the 

nurses on spiritual care and its practical applicability in nursing care ". This is a 

descriptive, exploratory study with a qualitative approach, based on the perspective 

of the phenomenology Merleau Ponty. The research is based on a Municipal 

Psychiatric Hospital of the Municipality of Rio de Janeiro, with participants as nurses 

who work in this health unit. The technique of data collection is a previously 

structured phenomenological interview, in which 12 nurses were interviewed. 

Inclusion criteria were: nurses who work directly with mental health care with more 

than one year of professional experience, and accepted research participation; and 

as exclusion: nurses who are away from the unit for reasons of vacations, medical 

leave, premium leave, retired, professionals who have less than a year of 
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professional experience working in mental health care and refuse to participate in 

the research. The data was duly analyzed, characterized and interpreted in the light 

of phenomenology, using content analysis according to Amadeo Giorgi, with 

subsequent grouping into categories comprised of the experiences lived in relation 

to a certain phenomenon. The project is in compliance with Resolution n. 466/2012 

of the National Health Council, and approved by the Ethics and Research 

Committee of the Antônio Pedro University Hospital, via Plataforma Brasil, under 

CAAE n 83645718.3.0000.5243. Participants were informed about the research, 

volunteering, their risks and benefits, anonymity about the Free and Informed 

Consent Term (FICT) and the possibility of a decline in the research at any time. It 

is concluded that caring for another who suffers from some psychic commitment 

requires, besides the skills and competences inherent to the function, the 

development of knowledge that makes this professional empathic to this suffering.  

Keywords: Spirituality. Mental Disorders. Nursing Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A reforma psiquiátrica no Brasil tem como um dos seus pilares principais a 

desinstitucionalização, considerada como uma desconstrução de saberes e 

práticas psiquiátricas que fundamenta a reforma psiquiátrica e a política de saúde 

mental brasileira, inspirada na proposta da psiquiatria italiana. Assim, o movimento 

de reforma psiquiátrica brasileira busca a desconstrução da realidade manicomial 

para além da queda dos muros manicomiais, transformando toda a cultura que 

sustenta a violência, discriminação e aprisionamento da loucura. Nesse contexto, 

os profissionais encontram-se em um desafio no qual precisam construir outro tipo 

de cuidado, a partir dos projetos terapêuticos individuais, considerando aspectos 

além da doença não valorizados, muitas vezes, nas graduações e cursos.1 

Hoje, cerca de 450 milhões de pessoas sofrem transtornos mentais ou de 

comportamento, mas apenas uma pequena minoria delas recebe mesmo o 

tratamento mais básico. Nos países em desenvolvimento, é deixada, à maioria das 

pessoas com transtornos mentais graves, a tarefa de carregar como puderem o seu 

fardo particular de depressão, demência, esquizofrenia e dependência de 

substâncias. Em termos globais, muitos se transformam em vítimas por causa da 

sua doença e se convertem em alvos de estigma e discriminação.2 

Para todas as pessoas, a saúde mental, a saúde física e a social constituem 

fios de vida estreitamente entrelaçados e profundamente interdependentes. À 

medida que cresce a compreensão desse relacionamento, torna-se cada vez mais 

evidente que a saúde mental é indispensável para o bem-estar geral dos indivíduos, 

sociedades e países. Lamentavelmente, na maior parte do mundo, longe está de 

ser atribuída à saúde mental e aos transtornos mentais a mesma importância dada 

à saúde física. Em vez disso, eles ficam, em geral, ignorados ou negligenciados. 

Devido, em parte, a isso, o mundo está padecendo de uma crescente carga de 

transtornos mentais.2 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), não existe 

definição oficial de saúde mental, pois diferenças culturais, julgamentos subjetivos 

e teorias relacionadas afetam o modo como a saúde mental é conceituada. Assim, 

saúde mental é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida 
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cognitiva ou emocional e pode incluir a capacidade de um indivíduo apreciar a vida 

e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência 

psicológica (aqui entendida como a capacidade do indivíduo em lidar com 

problemas e superar adversidades sem adoecer). E ainda se admite que o conceito 

de saúde mental é mais amplo do que a ausência de transtornos mentais.3    

A Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná3 apontou algumas 

definições de saúde mental:  

 
1. Saúde Mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as 
exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a própria 
vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações sem, 
contudo, perder o valor do real e do precioso. É ser capaz de ser sujeito 
de suas próprias ações sem perder a noção de tempo e espaço. É buscar 
viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. (Dr. 
Lorusso);  
2. Saúde Mental é estar de bem consigo e com os outros. Aceitar as 
exigências da vida. Saber lidar com as boas emoções e, também, com as 
desagradáveis: alegria/tristeza coragem/medo; amor/ódio; 
serenidade/raiva; ciúmes; culpa; frustrações. Reconhecer seus limites e 
buscar ajuda quando necessário.  
E, ainda, indica alguns itens identificados como critérios de saúde mental: 
a) Atitudes positivas em relação a si próprio; b) Crescimento, 
desenvolvimento e autorrealização; c) Integração e resposta emocional; 
d) Autonomia e autodeterminação; e) Percepção apurada da realidade; 6. 
Domínio ambiental e competência social.3 

 

Assim, essas mudanças nos serviços de saúde mental associam-se à 

possibilidade de lidar com a loucura de modo menos estigmatizado, isto porque há 

inesgotáveis formas essencialmente humanas para lidar com a loucura. Quanto 

mais humanas estas maneiras, mais distantes do estigma estão. Entretanto, 

convém ressaltar que se pode mudar apenas a estrutura do serviço, rompendo com 

o paradigma do hospital psiquiátrico para serviços substitutivos e, de fato, não se 

transformar a assistência realizada.4 

Convém ressaltar que, atualmente, 12% da população necessita de algum 

atendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou eventual, e 2,3% do orçamento 

anual do Sistema Único de Saúde (SUS) é destinado para a Saúde Mental.5 

Desse modo, percebe-se a importância da mudança do conceito e da 

assistência quanto ao transtorno mental. No entanto, para que isto ocorra, é preciso 

que os profissionais de saúde mental se adaptem às novas concepções e, assim, 

efetivem a assistência pautada em uma ideologia de cidadania, ética, humanização 
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e uma assistência integral. Para isso, o enfermeiro deve realizar ações que fazem 

parte do processo de Enfermagem, tais como: usar a percepção e a observação; 

formular interpretações válidas; realizar tomadas de decisões; planejar a 

assistência; avaliar condutas e desenvolvimento do processo.6 

A adoção do modelo biomédico responde às necessidades vitais do corpo 

físico, apesar disso, sem reflexão sobre o seu enfoque prioritário nas múltiplas 

dimensões corporais, nas causas físicas e psíquicas das doenças.5 O cuidado 

integral só pode ser efetivamente desenvolvido por quem está próximo, junto ao 

cliente, convivendo e interagindo nos seus movimentos de ser e estar nessa 

situação ou condição de viver. 

Em 1988, a OMS incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional 

de saúde, remetendo à questão como significado e sentido da vida, e não se 

limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Para ela, a 

espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não 

material com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou 

plenamente compreendido.5 

Essa perspectiva também é abordada na Política Nacional de Humanização, 

a qual pretende realizar o princípio da integralidade no atendimento ao usuário, 

levando em consideração as diferentes dimensões do processo saúde-doença e 

compreendendo que a produção de saúde inclui a produção de subjetividade.7 

Nos dias atuais, o pensamento sobre a dimensão espiritual no cuidado de 

Enfermagem modificou-se, passando de uma tendência de ver a espiritualidade 

atrelada à religião para reflexões de caráter ético, bioético, filosófico e a tentativa 

de compreender os fenômenos da espiritualidade.2 

Assim, para identificar a dimensão espiritual, por meio da relação de cuidado, 

depende-se, fundamentalmente, da sensibilidade e emoção do observador no 

processo e da interpretação do conteúdo observado para, então, emergir a resposta 

comunicacional que, para Enfermagem, é o ato de cuidar. Em North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA), definições e classificações 2015-2017, 

assinalam-se à importância da espiritualidade: a disposição para o bem-estar 

espiritual aumentado, o sofrimento espiritual e o risco de sofrimento espiritual.6 
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A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana que busca 

dar sentido à vida por meio de conceitos que ultrapassam o tangível. Na dimensão 

espiritual do sujeito, foco da pesquisa, destaca-se o cuidado como instrumento 

fundamental para expressá-la nas relações com o outro como essência em sua 

subjetividade humana.1 

Assim, o cuidado ao ser humano como ser integral implica considerar as 

diferentes dimensões que o compõem. Dentre as dimensões, consequentemente, 

as menos consideradas e as que mais geram dúvidas e desconforto entre os 

profissionais de saúde são a religiosidade e a espiritualidade. 

O conceito de espiritualidade envolve um componente vertical, religioso (um 

sentido de bem-estar em relação a Deus) e um componente horizontal, existencial 

(um sentido de propósito e satisfação da vida), sendo que esse último não implica 

conteúdo especificamente religioso.1  

Cabe ressaltar que espiritualidade e religiosidade são duas palavras 

distintas. Religião implica um sistema de crenças ao qual um indivíduo adere, 

enquanto espiritualidade pode ser compreendida como experiência atual de uma 

pessoa em relação aos outros, com a natureza e com Deus.1 A religiosidade e a 

espiritualidade sempre foram consideradas importantes aliadas das pessoas que 

sofrem ou estão doentes. Entretanto, a medicina ocidental, como um todo, e as 

demais áreas da saúde carecem de apropriar-se dos benefícios da espiritualidade, 

atualmente, como foco temático de amplo desenvolvimento e interesse em avanços 

do conhecimento científico e de intervenções no campo da saúde. 

 

1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

A iniciativa para desenvolver este trabalho emergiu da experiência da 

pesquisadora como enfermeira especialista em Saúde Mental atuando na 

assistência e no ensino e pesquisa e, atualmente, como coordenadora do Serviço 

de Enfermagem de uma das unidades do Instituto Municipal de Assistência à Saúde 

Juliano Moreira. A unidade compõe-se de equipes assistenciais de Enfermagem 

divididas e de equipe médica de plantonistas, durante as 24 horas, que se integram 
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com as equipes de referência que trabalham diretamente na construção dos 

Projetos Terapêuticos.  

Ao longo da trajetória profissional da pesquisadora como enfermeira 

especialista em Saúde Mental, percebeu-se que o cuidado de Enfermagem na 

dimensão espiritual não fazia parte da prática dos enfermeiros que atuam na saúde 

mental. Estudar cientificamente a espiritualidade e suas implicações na saúde tem 

constituído uma tarefa instigada frente às demandas da prática em saúde mental. 

Observa-se que grande parte dos pacientes internados em situação de crise, 

posteriormente, não é acolhida acerca do cuidado espiritual.   

Entretanto, a complexidade do cuidado em saúde mental constitui um 

desafio diário para a Enfermagem. O cuidado com o sujeito em sofrimento psíquico 

exige grande investimento da pessoa que cuida e acolhe, sendo esse contato 

contínuo na Psiquiatria, visto que a Enfermagem é a força de trabalho com maior 

carga horária. A categoria é vista pelos outros profissionais como responsável pelo 

usuário, zelando pelo seu bem-estar, devendo apartar brigas e evitar fugas na 

enfermaria. Assim, o trabalho coloca à equipe de Enfermagem algumas questões 

referentes ao cotidiano de pessoas em crise, como o usuário retirar as roupas ou 

discutir com outros usuários. Tais questões evidenciam a necessidade da 

disponibilidade da equipe para ajudar e utilizar formas criativas de atender às 

demandas dos sujeitos, em especial, na unidade de internação, na qual a categoria 

encontra dificuldades da própria área, exigindo desta improvisação e organização, 

agravadas pela falta de condições adequadas para o trabalho.8 

Assim, as intervenções psiquiátricas no contexto da internação hospitalar 

apresentam lacunas nas atividades que visam a amenizar o sofrimento do sujeito 

assistido. A frustração de esforços de alguns profissionais e as expectativas dos 

usuários fazem refletir sobre as práticas desenvolvidas nesse local. O cotidiano do 

hospital impacta diretamente o curso e o prognóstico da doença mental. Torna-se 

necessária, assim, uma reflexão sobre a prática clínica, incluindo o cuidado de 

Enfermagem para superar a filosofia da assistência firmada nesse modelo.9 

Muitos profissionais apresentam um conhecimento de base clínico muito 

bom, sabem verificar sinais vitais, fazer medicação, verificar pressão, fazer 
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avaliação clínica, mas, na avaliação psiquiátrica, há grande dificuldade, devido à 

base de sua formação ser na área técnica de Enfermagem ou no nível superior.8 

Portanto, em alguns momentos, as dificuldades apresentadas são atribuídas 

à priorização de modelos pedagógicos tradicionais e tecnicistas predominantes 

durante a formação em Enfermagem. Para alguns autores, isso ocorre, pois há um 

descompasso entre o ensino e a prática de Enfermagem, de acordo com as 

necessidades dos serviços de atenção em saúde mental e dessas com as políticas 

de saúde. Assim, durante a graduação, o enfermeiro recebe uma formação 

generalista e direcionada para o desenvolvimento de ações técnicas definidas, 

sendo no cotidiano do processo de trabalho que o profissional adquire 

conhecimentos que fundamentam a sua prática. Entretanto, na Enfermagem 

Psiquiátrica, é necessário que ele tenha iniciativa, criatividade e diferentes modos 

de assistir para os quais não é preparado durante a sua formação ou prática 

institucional.10 

O cuidado espiritual na assistência de Enfermagem tem recebido especial 

atenção nos últimos anos por meio de publicações científicas que buscam refinar 

os conceitos teóricos e a importância da construção desta dimensão. Contudo, 

apesar do amplo reconhecimento da necessidade do cuidado espiritual, a 

importância da espiritualidade ainda não é valorizada por grande parte dos 

enfermeiros.2 Para a desconstrução desse cenário, é necessário que a 

Enfermagem renuncie à fragmentação do cuidado ao paciente com sofrimento 

psíquico, pautado pelo modelo biomédico que, durante muitos anos, conduziu a 

assistência em Saúde Mental.   

Ser presente no cuidar é conhecer seu próprio ser e buscar entender o outro, 

no caso, o cliente, por meio da empatia, da compreensão e da aceitação da sua 

integralidade e do seu ser. Dessa forma, fica claro que se precisa transcender o 

paradigma biomédico: os cuidados aos clientes, para serem completos, centram-

se em mais do que fazer para contemplar as questões do ser.4 

Frente à situação apresentada, configuram-se as seguintes questões 

norteadoras: 

a) Qual o significado da espiritualidade e suas articulações 

experienciadas no cuidado em Saúde Mental?; 
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b) Quais as possíveis intervenções do cuidado na dimensão espiritual 

ao paciente portador de transtorno psíquico na Saúde Mental?;  

c) Como capacitar os enfermeiros acerca do cuidado espiritual e sua 

aplicabilidade na assistência aos pacientes em sofrimento psíquico? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA PARA O ESTUDO 

 

O estudo justifica-se tendo em vista que a saúde mental se insere no 

contexto das prioridades de pesquisa conforme a Agenda Nacional de Prioridades 

de Pesquisa em Saúde, constituindo uma das 24 subagendas de pesquisa em 

saúde importantes para a produção do conhecimento. 

No campo da Saúde Mental e atenção psicossocial, tem-se utilizado falar em 

sujeitos em sofrimento psíquico ou mental, pois a ideia de sofrimento remete a 

pensar em um sujeito que sofre em uma experiência vivida de um sujeito. 

A palavra crise vem do grego Krisis, que significava, em sua origem, 

momento de decisão, de mudança súbita; separar, decidir, julgar. Na história da 

Medicina, segundo antigas concepções, constituía um momento decisivo para a 

evolução de uma doença para a cura ou para a morte. No caso das crises psíquicas, 

o desarranjo, o desespero, as vozes, visões ou a eclosão psicótica expressam 

também uma tentativa de cura ou de resolução de problemas e sofrimentos cruciais 

da vida da pessoa. Em Saúde Mental, os sintomas não necessariamente devem 

ser suprimidos. Muitas vezes, eles devem ser acolhidos e suportados. As crises 

psíquicas são suportadas, muitas vezes, por igrejas, terreiros e outras formas 

culturais. Somente parte dela é tratada pela Psiquiatria. Muitos atores podem ser 

acolhedores de pessoas em crise: enfermeiros, médicos, vizinhos ou outros. Assim, 

é preciso ampliar conceitos e superar o olhar apenas episódico, garantindo um 

cuidado continuado. A crise faz parte do cotidiano dos sujeitos que estão lidando 

com momentos que geram desorganização em sua vida.11 

Enfim, com a doença, depara-se com o sujeito, com suas vicissitudes, seus 

problemas concretos do cotidiano, seu trabalho, suas famílias, seus vizinhos, seus 

projetos e anseios, e isto possibilita uma ampliação da noção de integralidade no 

campo da Saúde Mental.7 
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Parte-se da perspectiva de que o doente mental é mais do que o portador de 

uma doença e, sim, um ser humano em sofrimento, entendendo que a subjetividade 

também faz parte deste ser humano. Nesse contexto, surge a discussão acerca da 

relação entre espiritualidade e assistência ao doente mental, uma vez que esta é 

uma dimensão importante na subjetividade do ser humano. Trata-se do conjunto 

de todas as emoções e convicções que remetem à natureza não material da vida 

que propõe a existência de algo no viver além do que pode ser percebido ou 

plenamente compreendido.11 

Pode-se identificar a saúde mental como uma "mente saudável".12 Esta 

mente saudável seria o movimento contínuo do sujeito em busca de um bem-estar, 

de modos de vida que o sustentem diante das adversidades do cotidiano e que o 

ajudem em um processo de mudança e na produção da subjetividade e não como 

mera ausência de doenças, abrindo espaço para se pensar, também, o papel da 

espiritualidade na Saúde Mental.                                             

A lógica psicossocial busca a promoção de ações nas quais sejam 

estabelecidos, com os pacientes, vínculos e relações mais personalizados, 

humanizados e espiritualizados, com o intuito de prestar cuidados mais integrais, a 

partir do discurso que considera o indivíduo em sua totalidade. A utilização da 

espiritualidade influencia o bem-estar das pessoas, permitindo, aos profissionais, a 

visão integral da saúde, ao abordar o sujeito em suas diferentes dimensões, 

superando o modelo biomédico. Assim, as equipes de referência expressam uma 

visão holística, diferenciada, acerca do ser humano - seu objeto de trabalho.13  

As intervenções em Saúde Mental devem promover novas possibilidades de 

modificar e qualificar as condições e modos de vida, orientando-se pela produção 

de vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças. Isso significa acreditar 

que a vida pode ter várias formas de ser percebida, experimentada e vivida. Para 

tanto, é necessário olhar o sujeito em suas múltiplas dimensões, com seus desejos, 

anseios, valores e escolhas.11 

A espiritualidade caracteriza-se pela dimensão essencialmente experiencial, 

enquanto que a religião está calcada nos aspectos institucional e doutrinário.  Vale 

ressaltar que o estudo estará focado na espiritualidade em sua relação com a saúde 

mental e na produção do cuidado de Enfermagem e não no fenômeno da religião. 
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Essa busca, que valoriza as possibilidades de utilização da dimensão espiritual na 

assistência clínica, tem a pretensão de se tornar uma dissertação de mestrado que 

venha a produzir conhecimento nessa área para ser socializado de forma ampla.  

A espiritualidade e a religião são fontes de conforto e esperança e têm 

auxiliado na melhor aceitação da condição do sujeito portador de transtorno 

psíquico.12 A perspectiva dos benefícios que a inclusão da dimensão espiritual no 

cuidado de Enfermagem acarretará por meio do Projeto Terapêutico Singular, 

instrumento de relevância na proposta de acolhimento em saúde mental, traz a 

motivação para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Por isso, torna-se relevante criar espaços de discussão e esclarecimento 

sobre os conceitos de espiritualidade e sua relação com a saúde mental no âmbito 

das equipes de seguimento do cuidado que compõem hoje o direcionamento do 

trabalho em Saúde Mental, o Projeto Terapêutico Singular.  

O estudo poderá contribuir para a ampliação do conhecimento sobre o 

cuidado de Enfermagem na dimensão espiritual, além de subsidiar a 

implementação de uma capacitação para os enfermeiros que atuam na unidade de 

internação psiquiátrica, e poderá servir ainda de subsídio para novas perspectivas 

na educação continuada para a Enfermagem em Saúde Mental, contribuindo para 

a integralidade e humanização do cuidado.  

A pesquisa proporcionará a discussão sobre a espiritualidade e a saúde 

mental, que parecem positivamente associadas, e os resultados dela terão 

importante implicação para o cuidado clínico dos pacientes. O estudo também 

proporcionará contribuições à clientela assistida, no sentido otimizar o cuidado no 

âmbito do hospital psiquiátrico, buscando-se a integração das dimensões 

espirituais no atendimento ao paciente em sofrimento psíquico e possibilitando 

avanços na qualidade da assistência. Outras perspectivas de contribuições de 

prevenção podem ser vislumbradas no que se refere à saúde mental, nos aspectos 

das dimensões psicoemocional e psicoespiritual junto à comunidade, a partir dos 

resultados do estudo.  
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1.3 OBJETO DE ESTUDO 

 

Constituem objetos de estudo: estratégias de capacitação acerca de 

intervenções na dimensão espiritual aos pacientes com transtornos psíquicos a 

partir da percepção dos enfermeiros acerca da espiritualidade articulada à prática 

na Saúde Mental. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Mediante estas questões, foram traçados como objetivos: 

 

1.4.1 Geral 

 

Compreender o significado da espiritualidade e suas articulações 

experienciadas pelo enfermeiro, no cuidado em Saúde Mental, como subsídio de 

intervenção ao paciente em sofrimento psíquico. 

 

1.4.2 Específicos 

 

a) Descrever as percepções vivenciadas pelos enfermeiros acerca da 

espiritualidade e do cuidado espiritual; 

b) Descrever as estratégias de cuidado de Enfermagem na dimensão 

espiritual para o portador de sofrimento psíquico; 

c) Construir um instrumento de orientação com o intuito de capacitar os 

enfermeiros sobre o cuidado espiritual e sua aplicabilidade prática na 

assistência de Enfermagem. 
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2 ESTADO DA ARTE 

 

A escolha da temática justifica-se a partir da pesquisa nas bases de dados 

MEDLINE e PubMed, onde foram encontrados, na MEDLINE, 5.466 artigos com o 

descritor espiritualidade, sendo que 115 abordam a Psiquiatria, porém, poucos 

artigos evidenciavam a relação com a dimensão da espiritualidade sem estar 

atrelados às questões das religiões/doutrinas. 

No descritor transtornos mentais, foram evidenciados 27.938 artigos, no 

entanto, poucos artigos apresentaram aproximação com a espiritualidade na Saúde 

Mental. Quanto ao descritor cuidados de Enfermagem, encontraram-se 26.525 

artigos que, após refinamento, resultaram em 106 artigos que abordam diretamente 

o tema Psiquiatria. Na base de dados da PubMed, foram identificados 106 artigos 

que tinham relação com os transtornos mentais, porém, apenas três artigos 

abordam a espiritualidade. 

Para a busca nas bases, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

artigos publicados nos últimos cinco anos, excluindo-se os artigos que 

apresentavam repetição e/ou não possuíam similaridade com a temática.  

A partir das pesquisas nas bases de dados supracitadas, foram selecionados 

13 artigos para compor este estudo. Assim, justifica-se a escolha dessa temática a 

fim de aprofundar nos campos assistencial e acadêmico, no ensino e na pesquisa, 

despertando, então, nos profissionais e estudantes, a realização de novos estudos 

voltados para essa área. 

No que se refere à saúde mental e sua relação com a espiritualidade/ 

religiosidade, foi evidenciado que a experiência do sujeito e a forma como ele a 

sente e a interpreta são de suma importância para manter ou desenvolver 

comportamentos saudáveis ou desordenados, tanto no que se refere à 

espiritualidade/religiosidade como em outras dimensões da vida. 

As ações de cuidado na Enfermagem permitem reconhecer a capacidade 

expressiva dos seres humanos. Tanto, que quem cuida com que é cuidado retoma 

o fenômeno expressivo nas relações de aproximação e distanciamento, no 

momento de fala e de silêncio, de presença e de ausência, pois o cuidar se faz em 

um processo interativo. Nesse processo, estão envolvidos valores, crenças, 
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conhecimentos, percepções, emoções e sentimentos. Estes dão um colorido 

especial e, além do conhecimento e da habilidade técnica, representam um 

referencial importante no cuidado humano. Assim, a abordagem filosófica de 

Merleau-Ponty pode permitir a compreensão das tantas dimensões da Enfermagem 

e de como caminham juntas pelo universo do cuidado.7 
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3 REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

3.1 A REFORMA PSIQUIÁTRICA E SUAS TRANSFORMAÇÕES NA 

ASSISTÊNCIA AO SUJEITO COM SOFRIMENTO PSÍQUICO 

 

Até a década de 70, a assistência psiquiátrica era marcada pela péssima 

qualidade de assistência aos portadores de transtornos mentais, superlotação de 

instituições e cronificação do doente mental. A assistência a esse sujeito 

fundamentava-se, principalmente, no modelo biomédico e hospitalocêntrico.13 As 

condições dos hospitais psiquiátricos no Brasil, naquele período, eram de grandes 

depósitos, lugares fechados, distantes do meio urbano, apresentando aspecto sujo, 

escuro, com ausência de ventilação.14 

O sujeito com transtorno psiquiátrico era segregado em uma instituição e, 

com sua interdição legal, ficava à margem da sociedade como ser incapaz de 

pertencer a esta. Era exercido controle sobre sua liberdade de expressão, direito 

de ir e vir e decidir sobre sua vida, sendo qualificado como doente mental e ficando 

sob a tutela médica. Era visto como alienado e seu tratamento consistia em 

transformar o louco em não louco, objetivando enquadrá-lo em padrões morais 

aceitáveis.15 

 Na década de 1980, esse modelo passa a ser discutido, surgindo a proposta 

da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Tal iniciativa visava a promover modificações 

na assistência em Saúde Mental, preconizando que ocorressem mudanças de 

ordem política, ideológica, ética e clínica. Uma de suas propostas é o conceito de 

desospitalização como forma de modificar o cuidado que era realizado em ambiente 

hospitalar, sendo representado por internações e assistências que não 

possibilitavam a socialização do sujeito. Para destituir esses espaços, que eram 

referência no tratamento em Saúde Mental, foram criados serviços visando ao 

oferecimento da assistência sem excluir o sujeito de seu vínculo familiar e da 

sociedade. Construiu-se, assim, uma nova forma de fazer clínica cujo enfoque 

deixa de ser a doença para o sofrimento do sujeito.16 

Entre estas transformações, podem-se destacar a criação de medidas 

substitutivas como a ampliação dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), 
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hospitais-dia e Residências Terapêuticas (RT); a participação em estratégias de 

matriciamento em equipes de saúde da família; o planejamento de ações voltadas 

para o combate ao uso de crack e outras drogas, além da inserção de leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais e da expansão de ações na atenção básica.17 

Foram criados, também, as Moradias Assistidas, os Centros de 

Convivências, cooperativas de trabalho protegido, clubes de lazeres assistidos, 

oficinas de geração de renda, entre outras alternativas de tratamento, além de 

produção de conhecimento sobre novas formas de lidar com a loucura.18 Marcou-

se, assim, uma mudança do modelo de atenção em Saúde Mental no Brasil, não 

se preocupando apenas com o diagnóstico ou a cura da doença, mas, também, 

com o cuidado do sujeito assistido como indivíduo e cidadão. 

Estes serviços são caracterizados como intermediários entre a internação 

integral e a vida comunitária. Desse modo, o foco para o diagnóstico, tratamento, 

dimensões emocional, familiar e social do paciente, além da causa da doença 

mental, é visto como complexo, exigindo uma aproximação da equipe 

interdisciplinar de saúde.13 

Em vista da mudança do modelo assistencial, buscou-se realizar a redução 

de leitos psiquiátricos em equilíbrio ao aumento da oferta de serviços substitutivos, 

abertos de inserção comunitária. Assim, os leitos em hospitais psiquiátricos do SUS 

foram reduzidos de 85 mil existentes, no final da década de 80, para menos de 26 

mil, em 2014, além da implantação concomitante de mais de 2.200 CAPS e de 

quase 700 RTs para usuários de longa permanência de modo que, atualmente, a 

assistência psiquiátrica não se restringe mais aos hospitais psiquiátricos.19 

O documento norteador da reforma da assistência em Saúde Mental foi a 

Declaração de Caracas, de 1990, quando houve o posicionamento para a 

reestruturação da atenção psiquiátrica. Isto porque a assistência psiquiátrica 

convencional não permitia alcançar um atendimento descentralizado, integral e 

participativo e estes objetivos eram impedidos de ser alcançados, tendo o hospital 

psiquiátrico como única modalidade assistencial. 

Em 2001, a Reforma Psiquiátrica Brasileira teve avanços significativos com 

a promulgação da Lei Antimanicomial, nº 3.657/89, do deputado Paulo Delgado, 

que foi aprovada e sancionada pelo presidente da República (Lei 10.216/2001). 
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Esta lei dispõe sobre a proteção e direitos a pessoas com transtorno mental, além 

de redirecionar o modelo assistencial com a extinção progressiva dos manicômios 

e substituição por outros recursos assistenciais. A internação psiquiátrica 

compulsória é regulamentada. Desse modo, não é proposta a destruição dos 

hospitais psiquiátricos já existentes e sim que não sejam construídos novos 

hospitais psiquiátricos e o setor público não financie novos leitos em hospitais 

psiquiátricos.20 

A Portaria 366/2002 definiu como devem ser as formas de atendimento, 

proíbe as celas e exige registro dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

Além disso, os CAPS são destinados a acolher os pacientes com transtornos 

mentais, buscando sua autonomia e estimulando a integração social e familiar.18 

Portanto, no modelo psicossocial, permite-se, assim, que os indivíduos 

atuem como agentes de seu próprio tratamento, se conveniando a diversos 

serviços comunitários e promovendo a sua inserção social.  

 

3.2 O CONTEXTO DA ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA 

 

Um fator que marca o surgimento da Enfermagem Psiquiátrica foi a criação 

do hospital psiquiátrico como espaço de intervenção médica. Para garantir o 

funcionamento, este modelo hospitalar necessitava da instauração de medidas 

disciplinares, garantindo a ordem. Tais medidas eram pautadas no princípio da 

vigilância constante e registro contínuo.21 O médico era a figura central do hospital 

e este espaço asilar necessitou de um profissional que exercesse as ações de 

vigilância e repressão, além de seguir as instruções quanto ao tratamento.16 

No Brasil, no início, o trabalho da Enfermagem Psiquiátrica estava vinculado 

às ordens religiosas, que organizavam o ambiente do hospício e faziam o papel de 

supervisão. Estas encobriam e permitiam os maus-tratos aos doentes. Devido à 

separação do Estado e Igreja, com a Proclamação da República, em 1889, há o 

abandono dos hospícios pelas religiosas, sendo necessária a contratação de 

enfermeiras para dar continuidade ao cuidado. O governo da República mandou 

buscar enfermeiras na França, leigas, para continuar a organização do hospício e 

substituir o trabalho das irmãs de caridade da Santa Casa de Misericórdia em 
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atividade no Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Ocorreu, assim, a primeira 

tentativa de formalizar o ensino de Enfermagem no Brasil.22 

O cuidar significava a sujeição dos internos às barbaridades dos guardas e 

carcereiros. Os maus-tratos, a vigilância, a punição e a repressão eram os 

tratamentos preconizados e, geralmente, aplicados pelo pessoal de Enfermagem, 

que se ocupava do lugar das religiosas.23 

Desse modo, o ensino e a profissionalização da Enfermagem no Brasil iniciou-

se na Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, anexa ao Hospital de 

Alienados no Rio de Janeiro, em 1890, atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. 

A iniciativa não se pautou nos princípios preconizados por Florence Nightingale, da 

Enfermagem moderna, e sim nos modelos tradicionais da França. Algumas 

dificuldades foram apontadas, como a compreensão e a atuação do Estado na 

questão da doença mental por meio de exclusão.24 Desse modo, nota-se que, 

desde o início, a formação da Enfermagem Psiquiátrica no Brasil já era fragilizada.  

Em um segundo momento, em outro contexto sociopolítico, ocorreu a 

introdução da Enfermagem moderna, também no Rio de Janeiro, por meio da 

Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública (EEDNSP), 

em 1923. Desse modo, duas escolas de Enfermagem estavam abrigadas na 

mesma cidade, mas com inspirações diferentes em relação ao doente mental. A 

Escola de Enfermeiras Alfredo Pinto era voltada para a assistência aos doentes 

mentais, enquanto a Escola do DNSP estava destinada ao desenvolvimento da 

saúde pública, se mantendo por um longo período afastada da Psiquiatria.24 

Em 1949, a Lei 775 determinou a obrigatoriedade do ensino da Enfermagem 

Psiquiátrica, embora mais de cinquenta por cento das escolas não conseguiram 

oferecer estágio por falta de condição nos campos de práticas. Percebe-se, então, 

que, só a partir do final da década de 40, a Enfermagem moderna começou a se 

aproximar do doente mental, vendo nele alguém que deveria receber uma 

assistência qualificada.25 

É importante destacar que a Enfermagem Psiquiátrica, no modelo manicomial, 

era vista, pela sociedade, como aquela que controlava, vigiava, reprimia, onde o 

cuidar se limitava a prestar cuidados físicos e exercer vigilância sobre o paciente 

psiquiátrico. Nesse período, o tratamento do sujeito com transtorno mental 
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objetivava fazer com que o doente reconhecesse a sua culpa. Para isto, fazia-o 

sentir medo, além de utilizar métodos punitivos e disciplinares nos quais as ações 

de tratamento e punição se confundiam.15 

O papel terapêutico atribuído às enfermeiras treinadas, na época, era o de 

assistir o médico, manter as condições de higiene e utilizar medidas 

hidroterápicas.23 

Muitas transformações ocorreram no cuidado ao sujeito portador de transtorno 

psíquico, favorecendo a retomada da condição de cidadão ao sujeito. Entre as 

mudanças da assistência, há a postura para uma abordagem holística, permeando 

a coparticipação na reabilitação e a promoção do autocuidado como um meio de 

responsabilizar o sujeito pela sua saúde. Além disso, há transformação no diálogo, 

valorizando uma aproximação ao usuário do serviço, a compreensão do 

relacionamento terapêutico, a abertura das enfermarias e o estudo das doses das 

medicações.23 

Neste novo contexto, o enfermeiro precisou rever suas práticas, gerando 

novas formas de cuidados. Assim, o enfermeiro deve desenvolver habilidades para 

se relacionar com os usuários, compreendendo o significado de seus 

comportamentos para que, assim, possa ajudá-los.  

 

3.3 PRÁTICA DOS ENFERMEIROS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

PSIQUIÁTRICA 

 

As premissas das práticas da Enfermagem Psiquiátrica contemporânea 

baseiam-se nos conceitos de reabilitação psicossocial, um conjunto de atividades 

que visam a melhorar as condições de vida do sujeito, aumentar as oportunidades 

de recuperação e minimizar os efeitos da cronificação das doenças.10 Outro 

aspecto importante é a construção do projeto terapêutico individualizado, que 

proporciona a individualização do cuidado, pensando na especificidade de cada 

um, a observação e o acompanhamento na rotina dos usuários.26 

O cuidado de Enfermagem Psiquiátrica é guiado pelo entendimento de que a 

enfermeira é um agente terapêutico e a base desta terapia é a relação terapêutica. 

A partir disso, pode-se dizer que o atendimento na clínica da Enfermagem 
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Psiquiátrica só pode ser implementado se as ações estão focadas na relação 

enfermeiro-pacientes cuidados.9 

Assim, para produzir melhora o cuidado, devem-se estimular a autonomia e 

a reinserção social do sujeito, reduzindo o estigma e o preconceito e promovendo 

equidade e oportunidade social. Para que isto ocorra, o cuidado deve estar pautado 

no conhecimento científico do profissional e na prontidão deste para cuidar.27 

Assim, a reforma psiquiátrica, com seu caráter inovador de transformação do 

paradigma psiquiátrico, tem como propósito despertar, nos profissionais da área de 

saúde, em especial, o enfermeiro, que está mais próximo do sujeito internado, 

mudanças no atendimento nos âmbitos conceitual, assistencial, político e cultural. 

O trabalho é voltado para a promoção e prevenção da doença mental, atenção 

ambulatorial e emergencial, psiquiatria hospitalar e estratégia de reabilitação 

psicossocial. É necessário que o enfermeiro tenha uma visão holística do sujeito, 

levando em conta sua individualidade, relacionamentos interpessoais e 

promovendo o autocuidado, responsabilizando o sujeito pela sua saúde. Para isso, 

utiliza o conhecimento, a intervenção terapêutica, ouvindo e intervindo por meio de 

instrumentos que visem à melhor qualidade de vida do sujeito.13 

Além disso, o currículo pode não abordar, de forma eficiente, a dependência 

química, gerando um deficit nos conhecimentos técnicos e científicos, o que gera 

dificuldade do profissional em assistir o usuário de drogas. Este fator, somado à 

falta de capacitação do profissional na instituição, pode levar ao afastamento da 

assistência.8 

A Enfermagem científica ainda é ancorada no paradigma positivo causa-efeito, que 

busca a homogeneização da ação e da concepção do modo de adoecer e de cuidar. 

Entrar em um contato mais próximo com o paciente, construir um trabalho mais 

articulado com profissionais de outras áreas, tendo que ressignificar o seu próprio 

saber, rompe com uma prática de Enfermagem tradicionalmente instituída e 

reproduzida na cultura desta profissão.23 

Assim, alguns artigos abordam a dificuldade do enfermeiro em definir qual a 

sua prática nos serviços de Saúde Mental, assim como para lidar com alguns 

comportamentos e quadros clínicos de usuários psiquiátricos.8 
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A busca pela identidade profissional do enfermeiro psiquiátrico dificultou a 

interlocução do profissional com os demais membros da equipe técnica de saúde 

mental. Além da dificuldade de alguns funcionários em cuidar na perspectiva da 

integralidade, muitas vezes, as atividades administrativas e burocráticas reduzem 

a sensibilidade humana. Assim, o profissional esquece de tocar, conversar, ouvir 

ou olhar para o sujeito que necessita de cuidado.26 

Um grande equívoco destes profissionais está em acreditar que o controle 

burocrático de formulários institucionais e a administração do ambiente hospitalar 

fazem destes profissionais fundamentais no cuidado. Entretanto, ao ocupar muito 

tempo do trabalho com atividades administrativas, fica evidente o distanciamento 

do paciente, gerando falta de reconhecimento do enfermeiro pela clientela e outros 

profissionais do local.26 

Outro fator relatado por profissionais em pesquisa realizada8 é a falta de 

condições de trabalho devido à estrutura física da instituição ou ao deficit de 

recursos materiais e humanos. Isto porque, quando um técnico de Enfermagem 

precisa sair de seu setor, por exemplo, permanece apenas um profissional no setor 

para, em média, 25 usuários, o que gera tensão e sensação de insegurança. No 

caso dos enfermeiros, a proporção é de 25 usuários por enfermeiro e há dificuldade 

em organizar a assistência devido à falta de materiais de higiene pessoal e outros 

artigos fundamentais para realizar oficinas. Assim, alguns profissionais adquirem 

seus próprios recursos materiais.8 

Convém ressaltar que, para trabalhar em Saúde Mental, é preciso gostar do 

que faz, pois, devido à grande demanda do portador de sofrimento psíquico, o 

profissional desiste de trabalhar neste setor.26 Contudo, na década de 80, já era 

notado que a inserção dos profissionais para atuar na área de Saúde Mental era 

determinada pela necessidade de conseguir um emprego e pala falta de opção de 

trabalho em outros serviços de saúde do que por uma escolha pela Psiquiatria.25  

Isto justifica o desconhecimento da atuação em campo, que gera uma precária 

assistência de Enfermagem.  

Em pesquisa realizada os profissionais responderam como veem o seu 

trabalho na Enfermagem Psiquiátrica. A interação do enfermeiro psiquiátrico com o 

usuário é apontada como uma necessidade para a melhoria da assistência de 
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Enfermagem. Entre as respostas obtidas, destacam-se: atender a situações de 

emergência; dificuldades em definir o que seja o seu trabalho ou seu papel dentro 

da enfermaria psiquiátrica; atribui a formação acadêmica à dificuldade na prática e 

afirma preocupar-se com questões administrativas, como a falta de funcionários, 

escala de trabalho, avaliar ocorrências e supervisionar funcionários.22 

Segundo pesquisa realizada a equipe de Enfermagem apresenta 

dificuldades para lidar com alguns comportamentos ou quadros clínicos de usuários 

psiquiátricos. Os profissionais entrevistados afirmaram não conseguir lidar com os 

usuários: agressivos ou agitados, que necessitam de contenção física; deprimidos, 

pois falam com palavras inaudíveis para o profissional; ansiosos e logorreicos, que 

demandam muita atenção da equipe, sendo desgastante lidar com pessoas sem 

limites; usuário de drogas, com os quais a equipe não sabe lidar, sentindo-se 

despreparada teoricamente e na prática.8  

O papel do enfermeiro como agente terapêutico transcende o conhecimento 

específico de Enfermagem como medicação, curativo e orientação em saúde, 

estando relacionado a ações de cuidado direto. Entretanto, apesar de reconhecer 

esta importância, eles afirmam que precisam atuar nas questões administrativas 

devido à falta de profissionais, o que impede de estarem mais presentes na rotina 

dos usuários.14 

Uma vez que as atividades administrativas ocupam a maior parte da jornada 

de trabalho dos enfermeiros, estes delegam, aos auxiliares, as ações de cuidados 

diretos aos usuários. Assim, ao ocupar-se do cuidado indireto, o enfermeiro se 

afasta das atividades mais importantes, que são aquelas relacionadas ao cuidado 

direto do paciente.14 

Entre os papéis preconizados para o enfermeiro psiquiátrico, pode-se 

destacar a manutenção de um ambiente terapêutico, acolhimento, apoio, 

tratamento pessoal, atividades de reestruturação e inclusão na dinâmica global. O 

ambiente terapêutico compreende o estabelecimento de uma relação de confiança 

entre a equipe e o usuário, potencializando sua autonomia e independência. Além 

disso, o enfermeiro psiquiátrico assiste os usuários em seus aspectos somáticos, 

auxilia na aceitação ao tratamento, age como agente socializador e 

psicoterapêutico, faz intervenções em crise, aconselhamento, visita domiciliar, 
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consulta, planejamento, diagnóstico, implementação e avaliação de Enfermagem. 

Também organiza, coordena, supervisiona, orienta e executa serviço de 

Enfermagem Psiquiátrica, contribuindo no plano terapêutico.28 

Entre as atividades terapêuticas que os enfermeiros costumam realizar com 

os usuários, podem ser destacadas: música/dança; pintura/desenho; atividades 

artesanais; grupo operacional; esportes; passeio a museus, exposições, 

supermercados; atendimento de núcleo da família; atendimento individual e 

participação em grupo. Tais modalidades trazem benefícios ao usuário como a 

redução da ansiedade, o aumento da autoestima, a reintegração social, a sensação 

de bem-estar, melhora das funções cognitivas e afetivas, entre outros benefícios 

que podem ser usados como complemento à assistência de Enfermagem 

Psiquiátrica.14 

Apesar de fundamentais, os enfermeiros apresentam algumas dificuldades 

para realizar as atividades terapêuticas, por exemplo, o número quantitativo 

reduzido de enfermeiros profissionais e a diminuição do tempo para realizar tais 

ações. Outras dificuldades relatas são os usuários que se recusam a fazer as 

atividades, a falta de compreensão e participação da equipe de Enfermagem.14 

Assim, é importante a mudança na prática dos profissionais de Enfermagem 

quanto aos acometimentos psíquicos. Contudo, para que isto ocorra, são 

necessárias novas concepções para efetivar a assistência pautada em princípios 

de cidadania, humanização e assistência integral.26 

A Enfermagem Psiquiátrica, como prática social vinculada às demais 

práticas de saúde, deve participar e ter voz ativa dentro do trabalho transdisciplinar 

da equipe de Saúde Mental. Para que os sentidos do seu trabalho sejam ampliados, 

não se reduzindo apenas a questões como higienização, administração de 

medicamentos, alimentação, vigilância e controle dos usuários, é necessário que 

haja esforços coletivos. Os profissionais devem então refletir sobre suas práticas 

diárias, problematizar e, posteriormente, transformar sua assistência.26 

Desse modo, a Educação Permanente (EP) dentro do serviço e o 

treinamento são pontos cruciais de qualidade e assistência de Enfermagem 

Psiquiátrica no contexto hospitalar, uma vez que a atualização técnica e científica 

constante propicia a reflexão do profissional sobre suas práticas e metas a partir da 
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modificação do serviço pelo serviço no qual a palavra tem circulação horizontal para 

subsidiar mudanças. Promove desenvolvimento pessoal, aumento da autoestima, 

independência e autonomia nas práticas realizadas. Assim, os processos 

educativos são potentes na busca de um redirecionamento do trabalho de 

Enfermagem em Saúde Mental, inclusive dentro do hospital psiquiátrico, no 

contexto da reforma psiquiátrica.23 

Vários estudos têm demonstrado a influência da espiritualidade da saúde 

física, mental e social. A OMS despertou para o interesse em aprofundar as 

investigações nessa área com a inclusão de um aspecto espiritual no conceito 

multidimensional de saúde. Tem-se por espiritualidade o conjunto de todas as 

emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais 

no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a 

questões como o significado e o sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo 

específico de crença ou prática religiosa.  

A década de 1980 foi chamada de “década do cuidar”, pois, em seu processo 

de trabalho, a Enfermagem visava a colocar o paciente em melhores condições, 

contribuindo para que ele se restabelecesse o mais rápido possível. Nesse sentido, 

foram instituídos os instrumentos de mensuração do bem-estar espiritual, baseados 

no conceito de espiritualidade, envolvendo um componente vertical, um sentido de 

bem-estar em relação a Deus, e um outro componente horizontal, a existência, um 

sentido de propósito e satisfação de vida. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 TEORIA DO CUIDADO TRANSPESSOAL DE JEAN WATSON 

 

A Teoria do Cuidado Humano, desenvolvida por Jean Watson, surgiu em 

1975 e 1979, no período em que ela lecionava na Universidade do Colorado, como 

resultado de estudos realizados pela autora durante seu doutorado. Permitiu-se, 

então, a reflexão sobre os novos conceitos de cuidados, redefinindo a relação dos 

enfermeiros com os pacientes.29 

Margaret Jean Watson, nascida nos Estados Unidos, em 1940, tem 

licenciatura em Enfermagem com um grau de mestre em Enfermagem em Saúde 

Mental e Psiquiatria, realizando, mais tarde, doutorado em Psicologia Educacional 

e Aconselhamento. Em 1979, Watson publicou seu primeiro livro: “Enfermagem: A 

filosofia e ciência do cuidado”, no qual delineou a sua teoria.30 

A ideia do cuidado transpessoal emergiu em 1985, quando fez a primeira 

reformulação em sua Teoria do Cuidado Humano, centrada no conceito de cuidado 

e em pressupostos fenomenológicos, além da estruturação dos dez passos do 

Processo Caritas. Em 1988 e 1999, a teoria foi reeditada.31 

O cuidado pode ser realizado de modo transpessoal, que vai além da 

dimensão biológica e material, sendo capaz de transcender o tempo, espaço e o 

corpo físico.32 Assim, este cuidado é baseado nos valores humanos e na 

preocupação com o bem-estar dos outros, sendo algo precioso, como uma 

demonstração de amor do profissional ao prestar o cuidado. Logo, isto se relaciona 

com o significado de caritas, uma palavra latina que simboliza carinho, afago, 

apreço, dar atenção especial. Com o foco no cuidar, representa um processo que 

vai além dos modelos tradicionais da Enfermagem, exigindo a abertura do 

enfermeiro a questões espirituais e às dimensões existenciais, compreendendo a 

si e aos outros como seres em evolução, com base na essência do ser cuidado.  

Para organizar o cuidado, Watson propõe dez elementos estruturantes do 

cuidado para o Processo Clinical Caritas:33 

a) Praticar o amor, a gentileza e a equanimidade no contexto da 

consciência do cuidado;  
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b) Ser autenticamente presente, fortalecer e sustentar o profundo sistema 

de crenças, mundo de vida subjetivo do ser cuidado;  

c) Cultivar práticas próprias espirituais e do “eu transpessoal”, 

ultrapassando o próprio ego;  

d) Desenvolver e manter a relação de ajuda-confiança no cuidado 

autêntico;  

e) Ser presente e apoiar a expressão de sentimentos positivos e negativos 

como conexão profunda com seu próprio espírito e o da pessoa cuidada;  

f) Usar-se criativamente e todas as maneiras de conhecer, como parte do 

processo de cuidar, engajando-se em práticas artísticas de cuidado-

reconstituição;  

g) Engajar-se em experiência genuína de ensino-aprendizagem, que 

atenda à unidade do ser e dos significados, tentando manter-se no 

referencial do outro;  

h) Criar um ambiente de reconstituição (healing), em todos os níveis, sutil 

de energia e consciência, no qual a totalidade, a beleza, o conforto, a 

dignidade e a paz sejam potencializados;  

i) Ajudar nas necessidades básicas, com consciência intencional de 

cuidado, administrando o que é essencial ao cuidado humano, o que 

potencializará o alinhamento de corpo-mente-espírito, totalidade e 

unidade do ser, em todos os aspectos do cuidado;  

j) Dar abertura e atenção aos mistérios espirituais e dimensões 

existenciais da vida-morte, cuidar da sua própria alma e daquela do ser 

cuidado. 

A partir deste entendimento, o cuidado transpessoal pode se dar por meio 

das seguintes modalidades de cuidado: toque terapêutico; música; massagem; 

meditação; relaxamento; prece; terapia com animais, imagens, humor; dança; 

oficinas e outros. É neste momento que o enfermeiro se torna elemento 

reconstituidor realizando, assim, o cuidado de Enfermagem Transpessoal.34 

Durante o processo de cuidado é necessário que o profissional não abranja 

apenas a dimensão física do ser humano, mas, também, o indivíduo em toda a sua 

existência, até mesmo a espiritual. A teoria de Watson considera que a 
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espiritualidade é maior que a existência física, mental e emocional da pessoa em 

um determinado ponto no tempo. Dessa forma, liga-se a um determinado grau de 

consciência, uma força interior e um poder que expande as capacidades humanas 

e cultiva as experiências intuitivas.35 

As práticas espirituais possibilitam o equilíbrio com o todo físico e metafísico, 

estando o enfermeiro e o ser cuidado em constante evolução, que é possível pela 

ligação corpo-mente-espírito, estando em equilíbrio com o universo.35 

 

4.2 A ESPIRITUALIDADE FRENTE A VICKOR FRANKL 

 

Viktor Emil Frankl (1905-1997) foi um psiquiatra austríaco, fundador da 

Logoterapia, conhecida também como a Psicoterapia do Sentido da Vida. Ele 

nasceu em Viena, Áustria, em 26 de março de 1905, sendo o segundo de três 

irmãos, filho de pais judeus. Desde pequeno, demonstra grande inteligência e 

sensibilidade, relatando que, aos quatro anos, acordou certa noite sobressaltado 

com a ideia de que algum dia iria morrer e, desde então, passou a se questionar 

sobre o sentido da vida e a se interessar por questões filosóficas.1 

Desde jovem, Frankl interessava-se pelo estudo da natureza existencial do 

homem. Frankl defendia que o homem é livre, responsável, com consciência de 

sua responsabilidade, que busca um sentido para sua vida e possui um Deus 

inconsciente dentro de si. Para ele, a vida tem um sentido a partir do momento em 

que as pessoas são atiradas neste mundo, faltando, a cada um, o descobrir-se, 

pois esse sentido está no interior das pessoas.2 

Viktor estudou Medicina na Universidade de Viena e especializou-se em 

Neurologia e Psiquiatria, seguiu os ensinamentos de Freud e construiu um estudo 

a respeito das relações entre a psicoterapia e a filosofia existencial, assinalando a 

necessidade de incorporar, na terapêutica, os aspectos de cunho existencial e 

filosófico que estão presentes no horizonte do paciente.1 

Frankl inspirou-se sobre o sentido de vida a partir de sua experiência nos 

campos de concentração de Turkhein, Theresienstad, Kaufering e Auschwitz, 

durante a Segunda Grande Guerra Mundial, onde foi o prisioneiro número 119.104 

por dois anos.36  Nesse período, ele estava longe dos familiares, amigos e convivia 
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com a possibilidade de morte de todos. Dedicava-se à terapia com os prisioneiros, 

impedindo que se suicidassem nas cercas elétricas e com a esperança de, um dia, 

reencontrar seus pais, irmãos e esposa, com a qual tinha convivido apenas poucos 

meses. Dessa experiência, surgiu a motivação para escrever o livro “Um Psicólogo 

no Campo de Concentração”, com as bases existenciais das suas concepções na 

busca do sentido de vida.2 

Para Frankl, o sentido de vida é específico na vida de uma determinada 

pessoa e em um dado momento. Ele entende que cada ser humano tem sua missão 

singular na vida ou vocação própria, uma tarefa concreta que exige realização. 

Assim, cada pessoa não pode ser trocada, nem sua vida pode ser copiada. 

A tarefa é tão específica quanto a oportunidade única de levá-la com sentido.37 A 

Análise Existencial define o ser humano como ser tridimensional constituído do 

corpo (físico) - estrutura orgânica e processos fisiológicos; da alma (psíquico) - 

impulsos, emoções, instintos, sensações, padrões comportamentais e costumes 

sociais e do espiritual - personalidade, instância livre do homem, dimensão 

especificamente humana, criatividade, senso ético, intencionalidade, o seu “eu”.2 

Como visto, Frankl considera a necessidade de entender o paciente em 

todas as suas dimensões e, dentro dessas dimensões, ressalta não apenas a parte 

estritamente física, mas também a dimensão espiritual. A Enfermagem, ao cuidar 

do indivíduo, tem a possibilidade de manter os canais da espiritualidade abertos 

para a expressão da pessoa espiritual no campo psicofísico e combater a doença, 

saindo do aspecto apenas focado na doença física. Essa situação pode acontecer 

quando o enfermeiro, ao realizar as suas atividades na dimensão psicofísica, 

desperta o indivíduo para os conteúdos de sentido. O sentido é uma direção em 

uma situação concreta à pessoa concreta, “exigência do momento”.  

Portanto, cada situação e cada pessoa tem sua singularidade e o sentido, 

um dever à disposição.2  

Ao buscar a definição dos pressupostos de Frankl, observa-se que a 

Logoterapia é entendida como o método psicoterapêutico que visa ao 

desdobramento de cada sentido concreto experimentado em cada situação 

imediata vivencialmente. Já a Análise Existencial visa a fundamentar e a embasar 

sua psicoterapia de modo que ela se constitua não como uma análise da existência, 
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mas como uma análise dirigida à existência, a fim de enfocar o ser humano em sua 

dimensão vivida, concreta e, portanto, existencial, uma vez que o sentido, por essa 

ótica, não é passível do alcance objetivante e explicativo, só sendo atingido de 

modo vivencial. A palavra logos vem do grego e significa sentido ou o caráter 

espiritual humano.4 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. 

A metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem do objeto, o conjunto 

de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade, e, também, o potencial 

criativo do pesquisador. Neste sentido, “a pesquisa qualitativa gera dados ricos e 

descritivos e promove a sensibilidade aumentada às experiências de saúde dos 

outros”.38  

As pesquisas de abordagem qualitativa baseiam-se na premissa de que o 

conhecimento sobre as pessoas só é possível a partir da descrição da experiência 

humana tal como ela é vivida e tal como é definida pelos seus próprios atores. 

Assim, elas propiciam campo livre ao rico potencial das percepções e de relações 

de causa e efeito, para testar hipóteses ou para determinar opiniões, práticas e 

atitudes de grandes populações.39 

O estudo será calcado na perspectiva da Fenomenologia, de Merleau Ponty, 

por ele apresentada como o estudo das essências, como também uma filosofia que 

recoloca as essências na existência, pois, segundo a sua filosofia, não se poderia 

compreender o homem e o mundo a partir de sua facticidade. A Fenomenologia é 

um movimento de investigação direta e a descrição dos fenômenos que são 

vivenciados pela consciência, sem teorias sobre sua explicação causal e tão livre 

quanto possível de pressupostos e de preconceito.40 

Essa tendência é relevante, pois a imersão no cotidiano e a familiaridade 

com as coisas tangíveis velam os fenômenos. Torna-se, então, necessário ir além 

das manifestações imediatas para captá-los e desvelar o sentido oculto das 

impressões. 

Assim, a busca da essência, própria da Fenomenologia, significa a 

possibilidade de leitura da realidade, do fenômeno da experiência vivida, em 

subjetividade que emerge das características do sujeito pesquisado, reforçando 

que ele é único e singular, revelando o ser como realmente ele é, dando sentido à 

vida.41 
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 Os desafios da construção do conhecimento, este conhecimento filosófico, 

de determinado pensador, pode contribuir para a busca de ações de cuidar - 

cuidado na Enfermagem.7   

 

5.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Na coleta de dados, será utilizada a técnica de entrevista fenomenológica, 

mediante um instrumento contendo, em sua primeira parte, um formulário 

específico para os dados sociodemográficos dos participantes, para que possa ser 

realizada a caracterização dos mesmos, e o roteiro de entrevistas com perguntas 

abertas que possam facilitar o diálogo para a obtenção de dados.  

A entrevista fenomenológica é utilizada para captar a experiência consciente 

dos entrevistados e os passos reflexivos indicados para estudar a consciência do 

pesquisador do material recolhido em suas entrevistas. Na tradição da 

Fenomenologia Semiótica, a experiência consciente é entendida em sua 

associação com os conceitos de intencionalidade, sentido e existência.  

 

5.3. CAMPO DA PESQUISA 

 

A pesquisa terá como cenário um hospital municipal psiquiátrico localizado 

no município do Rio de Janeiro. Esta unidade é referência na intervenção em crises 

psiquiátricas, tratamento a usuário de drogas e atendimento de Saúde Mental, além 

de ser campo de estágio de acadêmica bolsista de Enfermagem da prefeitura. 

Este hospital foi inaugurado, em 1983, como um dos serviços de uma antiga 

colônia, para acolher a demanda de pacientes externos. É composto por uma 

unidade de tratamento ambulatorial e unidade de internação. Presta atendimento a 

adolescentes e adultos provenientes da Área de Planejamento (AP) 4.0 e apresenta 

sua atuação direcionada para a manutenção do sujeito em seu ambiente social, 

dentro da política de Saúde Mental implantada nos hospitais psiquiátricos da 

cidade. 

O primeiro andar do hospital é o lugar de internação no qual estão 

localizadas as enfermarias, e cada enfermaria tem o quarto com dois ou três leitos. 
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Dispõe de enfermaria feminina, com trinta e cinco leitos, enfermaria masculina, com 

19 leitos, e enfermaria mista, com dezesseis leitos masculinos para adultos e dois 

leitos para adolescentes, além de seis leitos de observação, que é o espaço no qual 

o paciente permanece até quarenta e oito horas a fim de observá-lo quanto à 

necessidade de maior período de internação e viabilizar a comunicação com a 

família e a rede de atenção psicossocial. O período de internação na unidade varia 

de acordo com cada caso, mas a média de permanência é de quarenta e cinco 

dias, e as internações são provenientes das grandes emergências dos hospitais do 

município do Rio de Janeiro. 

 O atendimento na unidade acontece no período de vinte e quatro horas. 

Além disso, apresenta quatro equipes interdisciplinares com profissionais de 

Medicina, Enfermagem, Serviço Social e Psicologia que atuam na reinserção social 

dos sujeitos, de acordo com sua AP, além de uma equipe de Terapia Ocupacional.  

 

5.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Serão os enfermeiros que atuam no Hospital Municipal Jurandyr Manfredini. 

A unidade conta com um quadro de 17 enfermeiros. Destes, 11 são plantonistas 

que se alternam em plantões com 12 horas de trabalho por 60 horas de descanso, 

e os outros seis são diaristas, incluindo os coordenadores de Enfermagem, que 

cumprem escala semanal de 30 ou 40 horas de trabalho.  

Serão considerados critérios de inclusão: os enfermeiros que desejarem 

participar da pesquisa e que atuam diretamente na assistência em Saúde Mental e 

os que possuírem tempo superior há um ano de experiência profissional. Serão 

critérios de exclusão: os enfermeiros que estiverem afastados da unidade pelos 

motivos de férias, licença médica, licença-prêmio, atestados e os que não 

aceitarem colaborar com o estudo e que tiverem menos de um ano de experiência 

atuando na assistência em Saúde Mental.   

Apesar da investigação qualitativa não exigir número mínimo de 

participantes, por primar pela descrição da subjetividade humana, esta pesquisa 

buscará obter depoimentos de, pelo menos, 12 participantes. 
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5.5 RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES 

 

Após o convite, os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) e as entrevistas serão feitas pela pesquisadora durante o 

horário de trabalho dos enfermeiros, de modo que não interfiram na dinâmica do 

setor. As entrevistas serão gravadas em áudio com a autorização do participante, 

transcritas e estudadas em uma forma sistêmica e sistemática, por meio de três 

passos reflexivos: descrição fenomenológica; redução fenomenológica e 

interpretação fenomenológica. 

 

5.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

As entrevistas serão transcritas na íntegra para a realização da análise com 

base no referencial teórico adotado. Os dados serão analisados, caracterizados e 

interpretados à luz da Fenomenologia. Será realizada a Análise de Conteúdo, 

segundo Amadeo Giorgio, e os dados serão agrupados em categorias e 

compreendidos na perspectiva fenomenológica. A proposta de Giorgi lida com as 

descrições das entrevistas sobre experiências vividas em relação a um 

determinado fenômeno. Este método a ser utilizado seguirá quatro passos, a 

saber:42  

a) O sentido do todo é o primeiro passo apresentado onde o pesquisador faz 

uma leitura integral do depoimento do participante a fim de obter uma 

noção acerca do que foi dito. Assim sendo, por meio do modelo 

fenomenológico, de Amadeo Giorgio, podem-se tomar os participantes em 

seu contexto de vivência, os colocando como protagonistas de suas 

experiências e recolhendo subsídios para o desenvolvimento da proposta 

do trabalho; 

b) O segundo passo é a discriminação de unidades significativas com base 

em uma perspectiva psicológica e focada no fenômeno que é pesquisado. 

Nesta etapa, o pesquisador discrimina as “unidades de sentido” 

relacionadas com o tema que lhe interessa. Este passo é necessário, pois 

não se pode analisar um texto inteiro simultaneamente, devendo-se 
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quebrá-lo em unidades significativas, que emergem sempre que se 

percebe uma mudança psicologicamente sensível de significado da 

situação para o sujeito. É essencial para o método que as discriminações 

ocorram primeiro para ser interrogadas mais adiante - no próximo passo, 

e que elas sejam feitas espontaneamente, mesmo sendo uma 

espontaneidade disciplinada; 

c) O terceiro passo configura-se pela transformação das expressões 

cotidianas do sujeito em linguagem psicológica, com ênfase no fenômeno 

que está sendo investigado, quando, após a identificação aonde as 

unidades significativas foram detalhadas, o pesquisador as expressa de 

uma forma mais direta, em uma linguagem mais apropriada ao sentido 

psicológico nelas contido; 

 

Enfim, o quarto e último passo busca a síntese das unidades significativas 

transformadas em uma declaração consistente da estrutura do aprendizado no qual 

se sintetizam todas as unidades encontradas a fim de formular uma declaração 

acerca da estrutura do fenômeno ou experiência dos participantes. 

Desta forma, por meio do modelo fenomenológico, de Amadeo Giorgio, 

poder-se-ão tomar os participantes em seu contexto de vivência, os colocando 

como protagonistas de suas experiências e permitindo, assim, subsídios para o 

desenvolvimento da proposta do estudo. 

 

5.7 ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS  

 

O projeto atenderá aos preceitos da Resolução nº 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), e se baseará nas Normas de Pesquisas em Seres 

Humanos. Os objetivos e finalidades da pesquisa serão esclarecidos, assegurando-

se o anonimato dos participantes e sua assinatura no TCLE. O projeto será 

encaminhado ao comitê de ética e pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro 

da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF).43 Serão resguardados o 

anonimato e o direito do participante em declinar da pesquisa a qualquer momento 

que desejar. 
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5.7.1 Riscos e benefícios 

 

A pesquisa poderá apresentar riscos mínimos da ordem dos desconfortos ou 

reações emocionais durante a entrevista, podendo mobilizar os sentimentos e 

expressões afetivas por remeter a possíveis vivências de situações conflitantes por 

parte dos participantes. Para minimizar possíveis riscos, a investigadora fornecerá 

apoio emocional, realizando escuta qualificada e atenção humanizada, e o 

participante terá a liberdade de interromper a entrevista caso queira.  

Os benefícios serão indiretos, mediante a reflexão que a investigação 

propiciará acerca do cuidado espiritual na prática de Enfermagem em Saúde 

Mental, especialmente para minimizar o sofrimento psíquico de pacientes 

hospitalizados, podendo contribuir para a qualidade da assistência, para avanços 

das pesquisas nesse âmbito, e também para o ensino, tendo em vista constituir 

campo para a formação continuada em internação psiquiátrica.  
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6 RESULTADOS ENCONTRADOS 

  

Este capítulo destina-se à apresentação dos resultados obtidos mediante o 

desenvolvimento da pesquisa e análise das entrevistas realizadas com os 

enfermeiros do Hospital Municipal Jurandyr Manfredini acerca do conceito de 

espiritualidade frente aos pacientes portadores de transtornos psíquicos.  

Esta pesquisa tem o objetivo de compreender a visão do profissional 

enfermeiro, atuante na assistência de Saúde Mental, sobre a percepção acerca da 

dimensão espiritual no cuidado a esses pacientes. Por meio deste capítulo, 

apresentar-se-ão a caracterização desses profissionais e os principais pontos que 

refletem o conceito de espiritualidade de acordo com os enfermeiros, 

correlacionando com a bibliografia os significados desvelados pelas falas dos 

sujeitos de pesquisa. 

Os resultados obtidos serão apresentados de acordo com as cinco principais 

definições relatadas pelos participantes, dentre elas: a espiritualidade entendida 

como crença/fé; a espiritualidade entendida como religiosidade; a espiritualidade 

entendida como estado de espírito; a espiritualidade entendida como sentimento 

de conforto e paz; a espiritualidade como sinônimo de respeito ao próximo, sintonia 

e bem-estar geral do indivíduo.  

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS PARTICIPANTES 

 

Para alcançar uma melhor compreensão acerca da temática a ser discutida, 

torna-se necessário traçar o perfil dos profissionais enfermeiros participantes da 

pesquisa. Nortear-se-á essa caracterização por meio da elaboração de cinco 

gráficos: caracterização quanto ao sexo dos entrevistados; caracterização quanto 

à faixa etária; caracterização quanto ao nível de escolaridade; caracterização 

quanto à religião/crença apresentada pelo entrevistado e caracterização quanto ao 

estado civil do mesmo.  
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         Gráfico 1. Caracterização quanto ao sexo dos participantes. 

 

           Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Como analisado no gráfico, houve a prevalência de participantes do sexo 

feminino na pesquisa, que ocupam cerca de 90,9% do número total de 

entrevistados, contrapondo-se ao sexo masculino, que ocupa 9,1%.  

 

  Gráfico 2. Caracterização quanto à faixa etária dos entrevistados. 

 

   Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 
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   Gráfico 3. Caracterização quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados. 

 

   Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

   Gráfico 4. Caracterização quanto à religião/crença dos entrevistados. 

 

   Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 
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   Gráfico 5. Caracterização quanto ao estado civil dos entrevistados 

 

   Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

 

6.2 ANÁLISE DOS DISCURSOS 

 

Neste item, serão apresentadas as análises em torno das entrevistas 

realizadas com os enfermeiros sobre o conceito de espiritualidade. As entrevistas 

foram realizadas por meio de uma entrevistadora, acadêmica de Enfermagem, 

previamente preparada e instruída sobre a temática, objetivando evitar a influência 

por parte do pesquisador.  

Essas análises partem do conceito relatado pelos enfermeiros sem nenhuma 

abordagem prévia relacionada a esta temática. A falta de informação prévia visa a 

trazer, para esta pesquisa, o real entendimento dos profissionais sobre a 

espiritualidade e possibilitar um trabalho mais ampliado em torno das eventuais 

lacunas apresentadas (Quadro 1). 
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Quadro 1. Expressões citadas pelos participantes e suas unidades de significado 

quanto à definição de espiritualidade. 

EXPRESSÕES CITADAS PELOS PARTICIPANTES QUANTO 
AO CONCEITO DE ESPIRITUALIDADE 

  

UNIDADES DE 
SIGNIFICADOS POR MEIO 

DAS EXPRESSÕES CITADAS 
PELOS PARTICIPANTES 

Então, acho que é o que cada um acredita. Crença 

Então, não tenho muita noção do que seja, eu penso que seja 
algum exercício da fé buscado controle emocional e das 
relações pela fé, o estado de espirito. 

Fé/Estado de espírito 

É tipo uma conexão entre o nosso eu e algo mais profundo. Não 
tem uma explicação muito assim, não é na leitura que a gente 
vai encontrar, é algo mais corpo e mente. 

Corpo e mente 

Eu acho que a gente acaba praticando isso muito no dia a dia, 
por exemplo, eu acredito que seja pelo respeito pelo próximo. 

Respeito 

É o que o ser humano busca pra tentar achar a razão do 
mundo, do universo. Tem um pouco a ver com a religiosidade 
de cada um. 

Religiosidade 

Então, primeira coisa que veio à minha cabeça foi associar 
com espiritualidade. Mas, depois, me veio outra definição... 
Estado de espírito. 

Estado de espírito 

Espiritualidade não é nem religiosidade pra mim, é ter uma 
crença em Deus, independente da sua religião. 

Crença em um ser supremo 

Espiritualidade envolve muito isso de crença, né? De fé. Crença/Fé 

Eu entendo que nós somos seres espirituais numa experiência 
material. Tenho dificuldade pra definir, embora seja um tema que 
eu goste de ler (…) Não se trata de religião, é mais com a 
energia, sintonia, bem-estar. 

Energia, sintonia, bem-estar 

Pra mim, é alguma coisa de conotação religiosa, uma pessoa que 
cumpra suas obrigações de acordo com a sua fé. Quanto maior 
envolvimento com isso de religião, maior a espiritualidade. 

Religiosidade 

É paz de espírito, uma busca pelas respostas acerca da vida. Sentido da vida 

Algo de superior, alguma coisa muito forte, algo que sabemos que 
existe e que é superior. Lembra Deus. 

Crença em um ser supremo 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

A descrição da estrutura geral dos significados expõe o modo como os 

participantes da pesquisa entendem o conceito de espiritualidade de modo pessoal. 

As expressões citadas pelos enfermeiros denotam que muitos não conseguem 

definir, com exatidão, a espiritualidade e tampouco, ao decorrer do discurso, 

conseguem correlacionar a importância da espiritualidade na prática assistencial 

em Saúde Mental. Mediante a entrevista, foram identificados pontos-chave do 

discurso que caracterizam as unidades de significado e que servirão para o 

embasamento posterior nos tópicos a seguir. 
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Foi realizada, também, a síntese da estrutura geral, objetivando sintetizar os 

depoimentos e proporcionar um melhor entendimento em torno da temática de 

modo avaliativo, ao olhar da compreensão do pesquisador. Esclarece-se que a 

estrutura a seguir não é uma estrutura conclusiva, levando-se em consideração que 

é de acordo com os assuntos levantados pelos depoentes. Segue, abaixo, a síntese 

da estrutura geral composta pelas expressões e seus significados.  

 

Quadro 2. Categorias e subcategorias elaboradas por meio da análise da 

entrevista. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

6.3. O significado de espiritualidade 
 
 
 
 
 

6.3.1 Como crença/fé 
6.3.2 Como religiosidade 
6.3.3 Como estado de espírito 
6.3.4 Como conforto e paz. 
6.3.5 Como sintonia, bem-estar e respeito ao 
próximo 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

O quadro 2 apresenta as categorias e subcategorias elaboradas por meio do 

discurso obtido pelos entrevistados. As subcategorias serão discutidas à luz do 

olhar de Victor Frankl, que traz o olhar a respeito do Sentido da Vida. 

 

6.3 SIGNIFICADO DE ESPIRITUALIDADE 

 

O conceito de espiritualidade, a ser discutido nas posteriores subcategorias, 

fará correlação entre os depoimentos dos entrevistados e o conceito de 

espiritualidade de acordo com Victor Frankl e Jean Watson.  

 

6.3.1 A espiritualidade entendida como crença/fé 

 

Dentro das falas obtidas pelos enfermeiros, vê-se que muitos definem a 

espiritualidade como forma de crença ou fé, ou seja, acreditar em algo, que, em 

alguns casos, veio atrelada à religiosidade e, em outros, não estava 

necessariamente envolvida com as doutrinas religiosas.  
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Pra mim, espiritualidade é, não sei exatamente, é isso (...) 

choque são as minhas crenças, o que eu acredito, o que eu 

levo pra vida. (Enfermeiro 1) 

Eu penso que seja algum exercício de fé, da busca do 

controle emocional e das relações pela fé. (Enfermeiro 2) 

Espiritualidade não é nem religiosidade pra mim, é ter uma 

crença em Deus, independente da sua religião. (Enfermeiro 

6) 

Espiritualidade envolve muito isso de crença, de manifestação 

da fé. (Enfermeiro 7) 

 

Para Viktor Frankl, conforme já explicado, a principal força motivadora do ser 

humano é a busca por um sentido para a vida. Toda a dinâmica da vida de uma 

pessoa parte, primordialmente, da vontade de descobrir um sentido para a sua 

existência. Isso como pressuposto, vê-se que o sistema de crenças/fé faz parte da 

tentativa do ser humano de trazer sentido à própria vida. A espiritualidade é uma 

conexão entre o corpo e a mente na busca por um propósito e equilíbrio para a sua 

existência. Percebe-se que a crença está atrelada, nitidamente, a uma forma 

encontrada pelo ser humano de se apegar a algo para intensificar o sentimento de 

bem-estar, paz e equilíbrio, podendo essa crença ser de cunho religioso, voltada para 

a natureza ou qualquer outro aspecto.5 Os participantes elucidaram a importância da 

fé como sinônimo de espiritualidade e, de acordo com Frankl, a fé faz parte de uma 

tendência inconsciente que o homem tem para acreditar na figura de Deus.6 

Jean Watson, mediante a criação da Teoria do Cuidado Transpessoal, amplia 

o cuidado de Enfermagem por meio de seus dez passos propostos na teoria 

supracitada onde, além do cuidado voltado para a esfera biológica do sujeito, 

direciona metodicamente o cuidado visando a atender à demanda espiritual, 

assistindo o indivíduo em sua totalidade. Em seu terceiro passo, Watson destaca, 

como fundamental, o cultivo das práticas próprias espirituais e do ‘’eu transpessoal’’, 

ultrapassando o próprio ego. Por meio dessa afirmação, vê-se a necessidade de 

incentivar o paciente a expor sua forma de espiritualidade particular, sem interferir 

sobre a mesma ou neutralizá-la, e identificar como essa espiritualidade se apresenta 
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a esse indivíduo e que poder exerce sobre o mesmo. Ao identificar que, para os 

pacientes, a espiritualidade é representada por meio de crença ou fé, não se deve 

modificar esse conceito ou ditar uma definição exata para a espiritualidade, e sim 

compreender que, para aquele paciente, essa é a definição que proporciona um 

maior conforto.29 

 

6.3.2 A espiritualidade entendida como religiosidade 

 

A espiritualidade, inúmeras vezes, encontra-se erroneamente como sinônimo 

de religiosidade, tendo sido citada por grande parte dos enfermeiros entrevistados. 

Essa associação denota a imprescindibilidade da criação de estratégias voltadas 

para a capacitação dos profissionais envolvidos no cuidado em Saúde Mental, 

visando a desmitificar esse tipo de conceito, discutir a dimensão espiritual como 

parte da integralidade do sujeito e reforçar a importância da concepção espiritual no 

manejo assistencial do paciente portador de transtorno mental.  

 

Para mim, a espiritualidade é alguma coisa de conotação 

religiosa, uma pessoa que cumpra suas obrigações de acordo 

com a sua fé. (…) e, quanto maior o envolvimento com a 

religião, mais espiritualidade as pessoas atingem. (Enfermeiro 

9) 

A espiritualidade é como se fosse algo superior, lembra a 

Deus. (…) e está associado com a oração dentro da religião. 

(Enfermeiro 11) 

A espiritualidade, para mim, é a busca do ser humano para 

tentar achar a razão do mundo e significa o ato de você se 

relacionar com determinada religião. (Enfermeiro 4) 

Espiritualidade é ter uma crença em Deus, independente da 

religião. (…) já tive pacientes que eu passava nas portas das 

igrejas e colocava o nome para a oração. (Enfermeiro 6) 
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Como analisado na transcrição supracitada, vê-se a associação clara, pelos 

entrevistados, entre espiritualidade e religião, onde profissionais se referem à 

espiritualidade como algo estritamente de ordem religiosa e, em outros casos, 

embora tenham consciência da diferença entre ambos, ainda trazem o contexto 

religioso para o discurso em forma de oração. 

Muitos são os mal-entendidos acerca do pensamento frankliano sobre a 

religiosidade e a espiritualidade. Ainda hoje, evidencia-se uma dificuldade geral de 

entendimento externo sobre essas duas palavras que, por vezes, se entrelaçam e, 

em outras, se apresentam em conceitos extremamente distintos.4 

A religiosidade teria, para Frankl, um papel de orientar o direcionamento do 

homem para seu sentido último, porém, sempre que os valores, costumes, morais 

e institucionalizações das religiões e igrejas se imporem à frente da relação 

vivencial e genuína da pessoa espiritual com o absoluto, mais objetivante e 

distante da relação ontológica com o sagrado tal religiosidade se apresentará.4 

 
A religiosidade [...]. Só é genuína quando existencial, quando a pessoa 
não é impelida para ela, mas se decide por ela [...]. A religiosidade 
verdadeira, para que seja existencial, deve ser dado o tempo necessário 
para que possa brotar espontaneamente.44:69 

 

Como observado por Frankl, embora a espiritualidade e a religiosidade não 

sejam sinônimas, a religiosidade é considerada uma forma, dentre muitas, de 

espiritualidade. A espiritualidade, como dito anteriormente, tem um significado 

amplo e individual e a religiosidade é voltada para o seguimento de doutrinas 

religiosas. Um paciente pode ser religioso e encontrar o conforto necessário na sua 

religião e isso pode representar, para ele, a espiritualidade, porém, esta não é a 

única representação de espiritualidade, tendo em vista o conceito amplo em que a 

mesma está inserida. 

De acordo com Watson, o enfermeiro deve sustentar o profundo sistema de 

crenças que gira em torno do paciente. Logo, torna-se fundamental o conhecimento 

por parte da equipe de Enfermagem envolvida na assistência holística ao indivíduo, 

atentando para a dimensão espiritual que o compõe, independentemente de ela ser 

de cunho religioso ou não, desde que sem imposição da própria espiritualidade ao 

outro ou reprimindo a expressão da espiritualidade do ser humano.32 
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6.3.3 A espiritualidade entendida como estado de espírito 

 

Em muitos discursos, vê-se a espiritualidade como uma forma de alcançar o 

equilíbrio de estado de espírito. Quaisquer que fossem os instrumentos que 

contribuíssem para o bem-estar mental do indivíduo - que faz parte do conceito de 

saúde e qualidade de vida -, é considerada forma de espiritualidade. Cabe, aos 

profissionais enfermeiros, estarem habilitados para auxiliar o portador de transtorno 

mental a alcançar este equilíbrio espiritual, independentemente de qual seja o meio 

utilizado para tal. 

 

Eu penso que a espiritualidade esteja ligada à questão do 

estado de espírito do ser humano. (Enfermeiro 2) 

Quanto à definição de espiritualidade, a primeira coisa que 

veio à minha cabeça foi associar com religiosidade. Mas, 

depois, me veio outra definição... Estado de espírito. 

(Enfermeiro 5) 

 

De acordo com os estudos de Frankl acerca do Sentido da Vida, vê-se a 

nítida concordância entre espiritualidade e estado de espírito. A espiritualidade, 

seja qual for a maneira representada, é um caminho para que o ser humano 

alcance um equilíbrio entre corpo-mente-espírito. Esse equilíbrio é definido como 

estado de espírito. Por meio dos escritos de Frankl, em um de seus livros, vê-se 

que nem sempre as pessoas são capazes de manter esse equilíbrio 

constantemente, e o mesmo descreve isso em seu livro ao citar Gatthold Ephraim 

Lessing: ‘’quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça 

para perder’’. Por meio desta frase, Frankl tinha como objetivo ressaltar que, em 

uma situação anormal, é extremamente normal o ser humano adquirir uma postura 

anormal, gerando desequilíbrio, ou seja: é normal não ter equilíbrio quanto ao 

estado de espírito, pois as oscilações estão relacionadas com a vivência humana 

e as situações nas quais o indivíduo é colocado.7 

O entrevistado, ao definir espiritualidade como estado de espírito, remete 

ao ponto em que a espiritualidade também pode ser entendida como equilíbrio com 
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as questões da vida. Se o indivíduo está em equilíbrio com todas as dimensões 

que o compõem ou exercem efeito sobre ele, pode-se subentender que o mesmo 

alcançou a espiritualidade.7 

Para Jean Watson, em sua Teoria do Cuidado Transpessoal, ditado em seu 

nono passo, é fundamental ajudar nas necessidades básicas do sujeito, com 

consciência intencional de cuidado, administrando o que é essencial ao cuidado 

humano, ou seja, atendendo às necessidades apresentadas, de modo integral, 

porque isso possibilitará a potencialização e o alinhamento de corpo-mente-

espírito, totalidade e unidade do ser, em todos os aspectos do cuidado. Dito isso, 

vê-se que, em sua teoria, Watson identifica a importância do equilíbrio no estado 

de espírito do sujeito e atenta para a imprescindibilidade de o enfermeiro atuar 

nesse equilíbrio, por meio do atendimento das necessidades básicas 

apresentadas, objetivando pleno equilíbrio com as questões da vida do sujeito.31 

 

6.3.4 A espiritualidade entendida como conforto e paz 

 

Outro sentido que se atribui como espiritualidade é o conforto e a paz. De 

acordo com Viktor Frankl, o indivíduo se move diretamente em busca de algo que 

atribua sentido à sua existência, que confira um significado plausível para a sua 

existência ou até mesmo em direção a algo que proporcione uma felicidade simples 

e efetiva. Os seres humanos caminham em busca de uma constante ressignificação 

pessoal, objetivando trazer à essência da existência um propósito.1 

“Para a logoterapia, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força 

motivadora no ser humano”.45:92  

Para Frankl, independentemente do problema que o sujeito esteja 

enfrentando ou da situação psicopatológica na qual ele esteja inserido, a busca pelo 

sentido da vida será preservada, ou seja, a dimensão espiritual fica à parte da ordem 

patológica. Para esses pacientes em situação de sofrimento psíquico, muitas vezes 

pode ser demonstrado, como sentido da vida, algo que traga conforto, represente 

esperança ou proporcione paz.2 
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Acho que a espiritualidade traz conforto, assim como a 

religião (...). (Enfermeiro 2) 

Espiritualidade, para mim, é paz de espírito, uma busca pelas 

respostas acerca da vida (...). (Enfermeiro 10) 

 

Assim como observado nos discursos dos profissionais acerca do que a 

espiritualidade representa para eles individualmente, vê-se que os seres humanos 

estão sempre em busca de algo que lhes traga paz, segurança e conforto. Se 

possuíssem essa ideia construída de conceito, onde se vê a espiritualidade atrelada 

ao conforto e à paz de espírito e se tem consciência, de acordo com os escritos de 

Frankl, que a dimensão espiritual do sujeito e sua busca incessante por um sentido 

para a vida são preservados, os profissionais precisariam inserir essas questões no 

cuidado ao paciente.  

A questão principal é como inserir esse conceito na prática do cuidado. 

Como analisado, a definição levantada pelos entrevistados representa vorazmente 

a percepção dos pacientes, afinal, todos os humanos estão em busca de algo que 

proporcione sentido às suas vidas. Como profissionais, torna-se necessário 

levantar questões dentro do convívio diário com o paciente acerca do que 

representa a paz e o conforto em sua vida, levantar hipóteses em conjunto do que 

fornece, ao sujeito, o sentido para a sua vida e, assim, ampliar o cuidado espiritual. 

A partir do momento em que o paciente alega sentir conforto quando realiza 

determinada atividade, e ao realizar essa determinada atividade, o mesmo relata 

encontrar sentido para a sua vida, equilíbrio, seja ele de ordem religiosa ou não, 

que precisa ser incentivado porque essa manifestação de espiritualidade pode 

afetar positivamente o seu prognóstico.4 

Para Jean Watson, em seu oitavo passo, na Teoria do Cuidado 

Transpessoal, torna-se necessário que os enfermeiros criem espaços que 

viabilizem a restauração em todas as esferas onde o conforto, a dignidade, a 

energia, a consciência pessoal e a paz sejam potencializadas.5 
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6.3.5 A espiritualidade como sinônimo de respeito ao próximo, sintonia e 

bem-estar geral do indivíduo 

 

A espiritualidade, como vista no decorrer desta pesquisa, é individual e 

representa a concepção individual do indivíduo que possibilita, a ele, alcançar a 

ressignificação de sua própria existência. A dimensão espiritual é intangível e de 

difícil definição, mas se vê, em muitos discursos, a presença de pontos específicos, 

como sintonia, bem-estar e respeito, que refletem diretamente ou indiretamente na 

espiritualidade humana.  

A sintonia pode representar o equilíbrio total do indivíduo com as questões 

da vida, estar em conexão e pleno equilíbrio com todas as questões que o cercam, 

com todas as dimensões que o compõem. A sintonia pode ser definida como a 

junção equilibrada de todos os significados de espiritualidade, pois, estando em 

sintonia consigo e com o mundo ao redor, o mesmo pode adquirir um bem-estar 

físico, mental e social. 

 

Pra mim, a espiritualidade é tudo, já que eu acredito que nós 

somos seres espirituais, é um bem-estar geral. E a 

espiritualidade envolve todos os aspectos, transcende as 

questões religiosas, o religioso. (Enfermeiro 8) 

É tipo uma conexão entre o nosso eu e algo mais profundo. 

Não tem uma explicação muito assim, não é na leitura que a 

gente vai encontrar, é algo mais corpo e mente (...). 

(Enfermeiro 3) 

É você respeitar o outro, tendo amor, tendo amor pelo que faz, 

saber se respeitar, enxergar o outro como um ser que precisa 

de você naquele momento. (Enfermeiro 6) 

 

Watson destaca a necessidade de estar em sintonia consigo e com os 

pacientes e estimular para que os mesmos estejam em sintonia com eles mesmos 

e com todas as relações que os rodeiam externamente. Em seu quinto passo, na 

sua Teoria do Cuidado Transpessoal, Jean Watson destaca que é imprescindível 
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ser presente e apoiar as expressões de sentimentos positivos e negativos do 

sujeito para que se possa estimular a conexão profunda entre o próprio espírito e 

o da pessoa a ser cuidada. 

Se os profissionais são seres individuais em busca de sentimentos ou coisas 

que lhes deem significado à vida, eles precisam ser capacitados para atuar de 

modo a possibilitar o ampliamento do horizonte dos clientes sob os seus cuidados 

para que os mesmos caminhem em busca do sentido da própria vida. 

 

6.3.6 Possibilidades levantadas frente aos conceitos explorados 

 

Ao serem indagados, no transcorrer da entrevista, sobre que instrumentos 

ou informações para o enfermeiro seriam relevantes para o aprimoramento da 

prática do cuidado na dimensão espiritual, foi observada concordância entre os 

entrevistados de que seriam imprescindíveis estratégias de capacitação 

profissional sobre a temática, ressaltando que o tema em questão não está 

presente na academia e que é de difícil compreensão e inserção prática no cuidado 

ao paciente em sofrimento psíquico. 

 

Não sei, acho que a gente precisa ser orientado mesmo 

quanto a isso. Não sei (...). Cursos, ler mais, talvez. 

(Enfermeiro 01) 

 

A leitura configura-se como instrumento fundamental de aprimoramento 

científico, tendo em vista que a ciência está em constante desenvolvimento e os 

profissionais atuantes do Sistema Único de Saúde precisam estar regularmente 

instruídos acerca dos avanços nas tecnologias assistivas.  

 

Acho que ler um pouco mais, buscar na literatura, às 

vezes, até uma disciplina dentro da graduação pudesse 

ajudar nesse contexto. (Enfermeiro 02) 
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A graduação tem responsabilidade de formar profissionais capacitados para 

atuar nos diferentes setores da área da saúde, sendo capazes de lidar, de maneira 

proativa, com situações estressantes e conflitantes regularmente. Entretanto, 

observa-se uma preocupação das academias em formar profissionais voltados 

apenas para o saber científico e prático, que faz parte da essencialidade de ser 

enfermeiro. Em contraposto, veem-se diariamente, no mercado de trabalho, 

profissionais preocupados em atender aos sinais e sintomas que o paciente 

apresenta e em suprimir a preocupação de direcionar a assistência para a dimensão 

espiritual, que é capaz de exercer forte impacto no processo biológico.  

 

Acho que a gente tem que parar pra estudar mesmo porque 

é de desconhecimento mesmo da maioria. Talvez, 

informativos, cursos, palestras educativas abordando o tema 

porque realmente acredito que muita gente não consegue ter 

essa visão do que é mesmo, do conceito. (Enfermeiro 03) 

Eu acho, pra mim, a gente precisa falar da espiritualidade na 

formação. Porque falar disso deveria estar inserido na 

graduação e na especialização. Pra gente poder ter um 

embasamento. (...) Instrumentos? Livros, leitura, cursos, 

palestras pra gente ter um acesso. (Enfermeiro 11) 

 

Frente às discussões no decorrer das entrevistas e de acordo com a visão 

por parte do profissional, mediante a reflexão acerca da temática, observa-se a 

necessidade de confecção de um instrumento que possibilite ampliar o horizonte 

de atuação profissional, no âmbito da dimensão espiritual, voltado para o cuidado 

ao usuário dos dispositivos de Saúde Mental. Esse instrumento será capaz de 

mudar a dinâmica de cuidado espiritual dos pacientes e possibilitará uma 

ampliação do conhecimento e da assistência a esses indivíduos. A elaboração do 

mesmo será discutida no transcorrer do próximo capítulo. 
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7 CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO: PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO 

DO PRODUTO   

 

De acordo com a análise das entrevistas, observou-se a necessidade de 

ampliar a temática na prática de trabalho do enfermeiro nos serviços de Saúde 

Mental, direcionando-o a respeito da espiritualidade e sua importância no cuidado 

ao indivíduo portador de transtorno psíquico, tendo em vista sua dificuldade em 

definir o conceito e correlacionar o tema com a assistência prestada. 

O enfermeiro é responsável pelo cuidado integral ao indivíduo, com um olhar 

atento, respeitando e compreendendo todas as dimensões que o compõem em sua 

totalidade. Para tal, vê-se a necessidade de se trabalhar continuamente o 

entendimento da dimensão espiritual, tendo em vista que a mesma faz parte da 

composição mental do indivíduo, mesmo que seja de modo intangível e de difícil 

definição, influenciando diretamente o seu prognóstico. 

O enfermeiro desenvolve um trabalho como promotor de saúde mental e 

participante ativo na recuperação do indivíduo, devolvendo sua autonomia e 

viabilizando sua inclusão na sociedade por meio do desenvolvimento de sua 

cidadania. Dito isso, entende-se que, para a elaboração de uma atenção completa 

à saúde psíquica, torna-se necessário que o mesmo domine técnicas de 

entendimento acerca do que é espiritualidade para aquele indivíduo, como ela se 

apresenta na vida dele e que impacto ela tem – seja de modo positivo ou negativo 

– em sua recuperação, além de metodologias de trabalho para identificar essas 

representações espirituais e lidar com elas de modo a não as minimizar, influenciá-

las ou proibi-las. 

Ao seguir as informações extraídas das entrevistas, as sugestões 

apresentadas e observando o deficit informativo, por parte dos enfermeiros 

entrevistados, em identificar a demonstração de espiritualidade pelo sujeito, como 

lidar com as diferentes formas de espiritualidade e como trabalhar com elas de 

maneira positiva, dentro das suas práticas habituais, constata-se a necessidade 

evidente de confeccionar um instrumento de capacitação. 

Esse instrumento de capacitação foi pautado nas informações captadas 

mediante a entrevista dos profissionais atuantes na Saúde Mental por meio das 
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próprias sugestões dos enfermeiros envolvidos e tem por objetivo possibilitar 

melhor acesso por parte da equipe envolvida no cuidado ao sujeito em sofrimento 

psíquico, instruir o enfermeiro sobre a temática, servir de subsídio para a resolução 

de dúvidas, pautar um tratamento que atenda a todas as dimensões do indivíduo, 

ampliar o conhecimento teórico e direcionar a prática assistencial em Saúde Mental, 

promovendo uma melhoria na qualidade dos serviços especializados prestados de 

modo humanizado por meio da educação em saúde e utilizando, como metodologia 

de base, o treinamento em serviço. 

A educação em saúde pode ser definida como um conjunto de práticas 

educacionais capazes de gerar uma aquisição de conhecimento sobre determinado 

tema voltado para a área da saúde ou de promoção da mesma, sempre visando à 

melhoria da qualidade de vida e dos parâmetros em saúde. Logo, entende-se que 

a educação em saúde compreende uma forma de se promover saúde, porém, esta 

definição não está relacionada apenas a estratégias direcionadas aos usuários dos 

serviços de atenção à saúde, podendo, também, estar diretamente relacionada à 

capacitação voltada para instruir profissionais acerca do manejo de determinada 

temática no cuidado holístico ao paciente.¹ 

A educação é fundamental na construção do profissional no meio 

acadêmico, porém, ela significa continuidade, pois o saber é contínuo e está em 

constante desenvolvimento. Ao pensar neste conceito, vê-se que a educação no 

campo profissional voltada para o trabalho pode se apresentar por meio da EP em 

Saúde.² 

A EP em Saúde vem para aprimorar o método educacional em saúde em 

forma de política, tendo o processo de trabalho como seu objeto de transformação, 

com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando a alcançar equidade 

no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades 

da população. Com este intuito, a EP parte da reflexão sobre a realidade do serviço 

e das necessidades existentes para, então, formular estratégias que ajudem a 

solucionar estes problemas. É considerada, de acordo com a literatura, como a 

educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho, nos diferentes serviços, cuja 

finalidade é melhorar a saúde da população.4 
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A EP em Saúde pode corresponder à Educação em Serviço, Educação 

Formal de Profissionais ou à Educação Continuada, quando esta última pertence à 

construção objetiva de quadros institucionais e à investidura de carreiras por 

serviço em tempo e lugar específicos.5 

A OMS conceitua a Educação Continuada como um processo que inclui as 

experiências posteriores ao adestramento inicial que ajudam o pessoal a aprender 

competências importantes para o seu trabalho. A Educação Continuada também é 

definida como algo que englobaria as atividades de ensino após o curso de 

graduação com finalidades mais restritas de atualização, aquisição de novas 

informações, com atividades de duração definida e por meio de metodologias 

tradicionais, isto é, a elaboração de metodologia direcionada à aquisição de um 

saber novo, evidenciando a continuidade do ensino.4 

Mediante as informações supracitadas, constata-se que o melhor 

instrumento a ser desenvolvido para aplacar essa lacuna informativa sobre a 

espiritualidade em Saúde Mental é um treinamento em serviço que consiste em 

uma estratégia de Educação Continuada a ser realizada no Hospital Municipal 

Jurandyr Manfredini, alvo da pesquisa em questão, utilizando, como metodologia, 

uma roda de conversa informal, por meio de uma concepção humanista, onde o 

enfoque principal é debater e discutir o conceito da espiritualidade de cada um e 

construir, juntos, métodos para trabalhar a dimensão espiritual com o paciente 

portador de transtorno psíquico, de acordo com as prerrogativas da Educação 

Popular. 

A Educação Popular reafirma o compromisso com a universalidade, a 

equidade, a integralidade e a efetiva participação popular no SUS e propõe uma 

prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de 

saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à 

produção individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS.  

A Educação Popular está pautada em princípios essenciais para a efetivação 

dessa proposta, e enfatizam-se cinco que estão diretamente relacionados com a 

proposta pedagógica deste trabalho: diálogo, que significa ouvir o outro; 

amorosidade, que significa trabalhar com o outro por meio da empatia; 
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problematização, que significa levantar problemas e resoluções para os mesmos; 

construção compartilhada do conhecimento, que significa que educador e 

educando constroem, juntos, a educação, e a emancipação, que consiste em 

transformar o educando em um ser independente, por meio da educação, tendo em 

vista que, de acordo com Paulo Freire, ‘’a educação é libertadora.’’6 

Ao seguir o pressuposto dos princípios explicitados acima, foi escolhida, 

como forma de construir conhecimento, a roda de conversa. Provavelmente, quem 

inventou a roda de conversa foi Sócrates (469-399 a.C.) que, de início, promovia 

habitualmente uma troca de ideias com seus interlocutores, estimulando a reflexão 

e a caracterização de algumas qualidades e, em seguida, realizava uma síntese 

dos discursos e comparava as respostas obtidas com noções adequadas. Desta 

maneira, usava um método na conversação, pois iniciava com o desconhecimento 

do tema em questão e, por meio do diálogo, construíam, juntos, uma definição para 

o desconhecido.7 

  

7.1. PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO TREINAMENTO EM SERVIÇO – 

COMPREENDENDO A ESPIRITUALIDADE EM SAÚDE MENTAL 

            

Público-alvo: enfermeiros atuantes em Saúde Mental. 

Local: Hospital Municipal Jurandyr Manfredini. 

Carga horária: quatro horas diárias, duas vezes na semana, por duas 

semanas.  

Carga horária total: 16 horas.            

Número de vagas: 15 enfermeiros por turma. 

Período de realização: terça e quinta. 

Horário: das 9h às 13h. 

Coordenador: enfermeiro capacitado previamente acerca da 

espiritualidade. 
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7.2 METAS 

     

Implementar um Treinamento em Serviço direcionado para enfermeiros 

atuantes em Saúde Mental no Hospital Municipal Jurandyr Manfredini como 

subsídio para a qualificação profissional e melhoria da assistência prestada aos 

pacientes em sofrimento psíquico. 

 

7.3 OBJETIVOS 

      

7.3.1 Objetivo geral 

 

Capacitar o enfermeiro para atuar no cuidado ao usuário portador de 

transtorno psíquico por meio do conhecimento sobre a espiritualidade, suas 

diversas formas de apresentação, como manejar as representações do sujeito 

sobre sua espiritualidade e melhorar, assim, a assistência prestada. 

 

7.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Capacitar o enfermeiro sobre a espiritualidade e sua inserção prática no 

cuidado em Saúde Mental; 

b) Ampliar o debate em torno da importância da compreensão de todas as 

dimensões que compõem o indivíduo para prestar um cuidado holístico; 

c) Direcionar o cuidado voltado à dimensão espiritual do paciente em 

sofrimento psíquico; 

d) Identificar, mediante a experiência profissional dos enfermeiros 

envolvidos no treinamento, as representações de espiritualidade pelos 

usuários dos serviços de Saúde Mental; 

e) Auxiliar o entendimento do profissional sobre como trabalhar a 

espiritualidade positivamente no cuidado ao sujeito visando à sua 

recuperação; 

f) Transformar o cuidado oferecido nos serviços de Saúde Mental, 

construindo profissionais que ultrapassam a lógica voltada para o 



69 
 

cuidado físico e medicamentoso e encorajando o entendimento daquilo 

que é intangível. 

 

7.4 JUSTIFICATIVA 

       

Torna-se necessária, tendo em vista a escassez de conhecimento sobre a 

espiritualidade por parte do profissional enfermeiro envolvido ativamente no 

cuidado ao portador de transtorno mental, a aplicabilidade do Treinamento em 

Serviço a fim de proporcionar um ambiente confortável, de debate e 

desenvolvimento profissional.  

Essa estratégia educativa atuará como recurso para a promoção do cuidado 

espiritual pelo enfermeiro, possibilitando que o mesmo oferte um cuidado que 

atenda o indivíduo em sua totalidade. A proposta justifica-se pela necessidade 

persistente de direcionar a saúde para além das questões físicas, levando em 

consideração que a dimensão espiritual do sujeito se constitui como parte 

fundamental da sua vida e pode influenciar, tanto positivamente quanto 

negativamente, a sua recuperação e o curso de seu tratamento. 

É imprescindível que o enfermeiro seja capaz de reconhecer a 

representação da espiritualidade no sujeito, como ela se manifesta e que impacto 

ela exerce em sua vida, objetivando um melhor manejo da temática no cuidado 

prestado.  

 

7.5 METODOLOGIA APLICADA  

 

Para a execução do Treinamento em Serviço, será selecionado, como 

método pedagógico, a Roda de Conversa, visando a um ambiente descontraído 

onde predomine o compartilhamento de informações para a construção 

compartilhada do saber. Para sua efetivação e produção de bons resultados, torna-

se necessário o seguimento de algumas normas: seleção de profissionais; 

adequações físicas; recursos utilizados e cronograma de informações. 
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7.6 SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 

A seleção dos profissionais para a participação do treinamento em serviço 

será realizada de maneira voluntária desde que os profissionais em questão sejam 

trabalhadores atuantes em Saúde Mental e façam parte do quadro de funcionários 

do Hospital Municipal Jurandyr Manfredini. Este treinamento será articulado em 

parceria com o hospital supracitado, objetivando flexibilidade no horário de trabalho 

para viabilizar a participação dos interessados. 

 

7.7 ESTRUTURA FÍSICA 

 

A estrutura física diz respeito aos detalhes em relação à frequência, horário, 

local, participantes e espaço físico. Dessa forma, propõe-se que o Treinamento em 

Serviço seja realizado em dois dias, durante a semana, seguindo o horário de 9h 

às 13h, por duas semanas, atendendo a 15 participantes por turma e podendo, de 

acordo com a demanda, ser abertas mais turmas em horários alternados, 

objetivando flexibilidade para os interessados. 

O número restrito de participantes se deve ao fato de tornar a comunicação 

preservada, principalmente verbalmente e auditivamente. O local selecionado será 

uma sala de reuniões ou auditório disponível no hospital, contando com espaço 

suficiente para recepcionar os participantes e possibilitar um ambiente tranquilo 

com uma experiência de aprendizado enriquecedora. O auditório encontra-se 

previamente reservado, conta com uma capacidade para atender 30 pessoas 

confortavelmente em um ambiente livre de ruídos externos e climatizado. 

 

7.8 RECURSOS UTILIZADOS  

 

a) Recursos humanos: enfermeiro capacitado para discutir espiritualidade 

e enfermeiros atuantes nos serviços de Saúde Mental na modalidade 

participantes da Roda de Conversa. 
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b) Recursos materiais: sala de reunião ou auditório que comporte o público-

alvo, livre de ruídos, com projetor, cadeiras, papel, lápis, caneta, 

borracha e ar condicionado. 

c) Recursos didáticos: vídeos que abordem a temática, exposição 

dialogada, folders e materiais didáticos, como artigos científicos recentes 

que enfatizem a espiritualidade em Saúde Mental, para discussão em 

grupo. 

 

7.9 PLANO DE AÇÃO DO ENFERMEIRO COORDENADOR 

 

O enfermeiro responsável pelo transcorrer da capacitação deverá trabalhar 

os princípios da Educação Popular, por meio do diálogo, amorosidade, 

problematização, construção compartilhada do conhecimento, a fim de transformar 

os participantes rumo à emancipação. Para tal, deverá estabelecer um 

relacionamento de confiança entre os profissionais participantes e estimular a 

comunicação, discussão, debate e reflexão em torno da temática e sua 

aplicabilidade prática. Deverá o enfermeiro coordenador, entre outras coisas:  

a) Estar disponível nas datas e horários estipulados previamente;    

b) Conhecer o assunto proposto; 

c) Apresentar habilidades de comunicação, interação e bom 

relacionamento interpessoal; 

d) Discutir, inicialmente, o propósito do Treinamento em Serviço, 

explicitando os objetivos gerais e específicos e evidenciando o desfecho 

almejado; 

e) Determinar os pontos a serem discutidos com o grupo de acordo com as 

necessidades evidenciadas; 

f) Direcionar o debate de modo saudável; 

g) Incentivar a participação do grupo na discussão e o compartilhamento 

de experiências para o enriquecimento profissional; 

h) Estar atento ao tom de voz utilizado, ao ambiente, à atenção depositada 

pelo grupo e a possíveis dúvidas; 
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i) Preocupar-se em passar o conteúdo sem impor questões de ordem 

religiosa; 

j) Ser agente transformador no cuidado ao paciente em sofrimento 

psíquico e ao enfermeiro, mudando suas práticas e seu olhar para essas 

práticas; 

k) Monitorar e dirigir o desenvolvimento do grupo; 

l) Esclarecer dúvidas levantadas; 

m) Agir com ética, respeito e não fugir do tema proposto; 

n) Criar uma atmosfera descontraída e autorreflexiva; 

o) Usar o diálogo como meio de comunicação, acolher os participantes e 

ouvir atentamente as experiências dos envolvidos sem julgamentos 

indevidos;  

p) Enfatizar a importância do conhecimento acerca da espiritualidade para 

o trabalho em Saúde Mental;  

q) Estimular a constante busca pelo aprendizado por parte dos 

profissionais;  

r) Buscar soluções de enfrentamento para as situações apresentadas;  

s) Discutir os diferentes tipos de manifestação da espiritualidade;  

t) Levar o profissional a refletir sobre sua própria espiritualidade e seu 

significado para, assim, compreender o impacto na vida do sujeito;  

u) Levar conteúdos lúdicos para entendimento; 

v) Disponibilizar o material utilizado no treinamento para os participantes. 
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7.10 MODELO DO PRODUTO 

 

CAPACITAÇÃO 

               ESPIRITUALIDADE NO CONTEXTO DE SAÚDE MENTAL 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO  

Ciências da Saúde 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS  

16 horas 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONCEITUAIS  

 

UNIDADE 1 – BASES CONCEITUAIS DA ESPIRITUALIDADE NO CONTEXTO 

EM SAÚDE MENTAL 

a) O que é a espiritualidade? 

b) Espiritualidade/religiosidade. 

c) O impacto da espiritualidade na vida do indivíduo. 

d) Jean Watson e a Teoria do Cuidado Transpessoal. 

e) Viktor Frankl em busca pelo Sentido da Vida. 

f) A espiritualidade no cuidado ao paciente em sofrimento psíquico. 

g) Como direcionar o cuidado a fim de atender à dimensão espiritual que 

compõe o sujeito. 

PROCEDIMENTAIS 

a) Diálogo sobre as diferentes manifestações da espiritualidade. 

b) Reflexão sobre a inserção da espiritualidade na prática do cuidado. 

c) Desenvolvimento de dinâmicas que possibilitem interação entre os 

alunos visando ao compartilhamento de experiências para o 

desenvolvimento científico. 

d) Construção de metodologias que possibilitem a ampliação da temática 

no cuidado ao paciente. 
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ATITUDINAIS  

a) Reflexão da importância de uma assistência que abranja o indivíduo em 

sua totalidade. 

b) Valorização da espiritualidade do sujeito. 

c) Discussão crítica sobre o posicionamento da equipe de Enfermagem 

frente à manifestação de espiritualidade do usuário dos serviços de 

Saúde Mental. 

d) Análise crítica das articulações entre a teoria e a realidade diante do 

sofrimento psíquico. 

 

METODOLOGIA  

a) Apresentação da situação-problema. 

b) Capacitação teórica organizada com aulas dialogadas utilizando, como 

apoio, os recursos audiovisuais e exibição de vídeos didáticos. 

c) Dinâmica sobre forma de Roda de Conversa, utilizando uma concepção 

humanista onde o enfoque principal é debater e discutir o conceito da 

espiritualidade de acordo com a literatura recente. 

d) Sala de aula invertida. 

e) Reflexão pautada em artigos científicos que abordem a temática para 

ampliar a discussão proposta. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Ao partir da premissa de que: o que vem do espiritual, por definição, é 

abstrato e, por consequência, dificilmente palpável, conclui-se que cuidar de um 

outro ser que padece de algum comprometimento psíquico, requer além das 

habilidades e competências inerentes à função, conhecimentos que tornem esse 

profissional empático a esse sofrimento.  

O reconhecimento de que exista algo superior, maior do que a pequena 

existência do ser no mundo, tornam-se os seres mais humildes, e, por 

consequência, mais capacitados para o entendimento dos pacientes, como 

pacientes e seres humanos.  

O trabalho rotineiro, as tarefas abundantes, a necessidade de feedback aos 

clientes internos torna o tempo irrisório para a prática de determinadas reflexões 

acerca do cuidado que é prestado. Portanto, faz-se mister exercitar a capacidade 

de reflexão sobre as ações perante a equipe multiprofissional e o paciente.  

Precisam-se de dispositivos sociais e acadêmicos que façam refletir, definir 

para praticar a espiritualidade com foco no favorecimento de uma assistência mais 

humanizada e menos mecanicista. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Orçamento 

Para o desenvolvimento da pesquisa, serão utilizados recursos do próprio 

pesquisador. 

 

ORÇAMENTO 

Recursos Materiais Quantidade Valor unitário Valor total 

papel A4  

caneta  

lápis  

borracha  

caneta marca texto amarela 

cartucho de tinta preta  

pen drive  

fotocópias 

encadernação espiralada do projeto e do TCC  

encadernação em capa dura do TCC 

laptop 

transportes 

alimentação 

1000 

06 

06 

02 

10 

05 

02 

1000 

08 

02 

01 

 

16,00 

2,00 

2,00 

3,00 

3,00 

40,00 

20,00 

0,20 

4,00 

50,00 

16,00 

12,00 

12,00 

6,00 

30,00 

200,00 

40,00 

200,00 

32,00 

100,00 

2500,00 

2200,00 

1500,00 

Total   6.848,00 
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APÊNDICE B - Cronograma 
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ATIVIDADES 

2
0

1
6
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
7
 

2
0

1
7
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
8
 

Levantamento e 
estudo da 
bibliografia 

X X X X X X X X 

Elaboração do 
projeto 

X X X X X X X X 

Elaboração do 
primeiro artigo 
científico 

  X      

Encaminhar ao 
CEP 

      X  

Implementação 
do projeto no 
campo de 
pesquisa 

      X X 

Análise dos 
dados 

       X 

Resultados e 
discussão 

      X  

Elaboração do 
segundo artigo 
científico 

      X X 

Elaboração do 
relatório final e 
defesa  

       X 

Defesa da 
dissertação 

       X 

Entrega da 
dissertação 

       X 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem Mestrado Profissional em 

Enfermagem 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: O CUIDADO DE ENFERMAGEM NA DIMENSÃO 

ESPIRITUAL AOS PACIENTES EM SOFRIMENTO PSÍQUICOS EM UMA 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA 

Responsável: mestranda Alciléa Barbosa de Andrade Sora 

Instituição a qual pertence o responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefone: 21 98181-5638 

Prezado participante, 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “O 

cuidado de Enfermagem na dimensão espiritual aos pacientes em sofrimento 

psíquicos em uma unidade de internação psiquiátrica”, de responsabilidade da 

pesquisadora Alciléa Barbosa de Andrade Sora, que tem como orientadora a Drª 

Eliane Ramos Pereira. 

Este estudo tem como objetivos: compreender o significado da 

espiritualidade e suas articulações experienciadas pelo enfermeiros no cuidado em 

Saúde Mental como subsídio de internação ao sofrimento psíquico; descrever as 

percepções vivenciadas pelos enfermeiros acerca da espiritualidade e do cuidado 

espiritual; descrever as estratégias de cuidado de Enfermagem na dimensão 

espiritual para o portador de sofrimento psíquico e, por fim, construir um 

instrumento de orientação com o intuito de capacitar os enfermeiros sobre o 

cuidado espiritual e sua aplicabilidade prática na assistência de Enfermagem. O 

(os) procedimento (s) de coleta de dados será (ão) realizado (s) em forma de 

questionário, onde o pesquisador lhe fará perguntas acerca do tema da pesquisa, 

e suas respostas serão gravadas em áudio pelo próprio pesquisador.  

 A pesquisa poderá apresentar riscos mínimos para você que se submete à 

coleta de dados por alguma ordem do desconforto ou reações emocionais, podendo 
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mobilizar os sentimentos e expressões afetivas por remeter a possíveis vivências 

de situações conflitantes. 

Este risco é justificado pelo benefício que esta pesquisa proporcionará, pois, 

com o resultado obtido, irá colaborar para a construção de estratégias que 

contribuam para a qualidade da assistência, para avanços das pesquisas nesse 

âmbito e, também, para o ensino. Se concordar em participar do estudo, os dados 

obtidos durante o preenchimento do formulário, no hospital municipal psiquiátrico, 

poderão ser publicados e divulgados nos meios de comunicação como congressos 

e revistas científicas. Todos os participantes da pesquisa serão identificados por 

códigos acessados somente pelos pesquisadores.  

Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você 

é livre para se recusar a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios.  

Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a 

sua permissão. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa 

resultar deste estudo. Uma cópia deste termo será arquivada com os 

pesquisadores e outra será fornecida a você. 

A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível 

nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano 

decorrente desta pesquisa, este deverá ser informado às pesquisadoras para que 

elas possam providenciar o devido ressarcimento equivalente ao dano em questão. 

Eu,_______________________________________________________RG 

nº__________________________ fui informada (o) dos objetivos da pesquisa 

acima, de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas dúvidas. Sei que, em 

qualquer momento, poderei solicitar novas informações e retirar minha autorização 

se assim desejar. Os pesquisadores certificaram-me de que todos os dados desta 

pesquisa serão confidenciais. Em caso de dúvidas, poderei solicitar mais 

esclarecimentos à professora orientadora Drª Eliane Ramos Pereira pelo telefone 

(021) 98887-4354 e/ou pelo e-mail elianeramos.uff@gmail.com. Poderei recorrer 

também à mestranda e pesquisadora Alciléa Barbosa de Andrade Sora pelo 
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telefone (021) 98181-5638 ou pelo e-mail: alcileasora@hotmail.com ou, ainda, à 

Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro para obter informações específicas. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos 

sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da 

Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 

procurando minimizá-los, e busca garantir que os participantes tenham acesso a 

todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs 

procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado 

pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, 

das 08 às 17 horas: E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

Declaro que concordo em participar deste estudo. Minha identidade jamais será 

publicada. Recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e me 

foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Investigador:     Nome: _________________________________________ 

                         Data: __________________________________________ 

                         Assinatura: _____________________________________ 

Participante:     Nome: _________________________________________ 

                         Data: __________________________________________ 

                    Assinatura: _____________________________________ 

Testemunha: 

_______________________________________________________ 

Testemunha: 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE D - Roteiro de Entrevista 

 

1- O que você entende sobre espiritualidade? 

2- O que significa, para você, a espiritualidade? Na sua opinião, a 

espiritualidade envolve que aspectos? 

3- Qual a importância da espiritualidade no contexto da Saúde Mental? 

4- Qual a sua experiência acerca da espiritualidade no contexto em Saúde 

Mental? 

5- Qual a sua percepção acerca do cuidado na dimensão espiritual ao paciente 

em transtorno psíquico? 

6- Para você, qual a importância do cuidado espiritual na humanização da 

assistência em Saúde Mental? 

7- Que situações clínicas do contexto da Saúde Mental você considera 

importantes para o cuidado na dimensão espiritual? 

8- Quais as possíveis intervenções de cuidado espiritual que podem minimizar 

o sofrimento psíquico? 

9- Que instrumentos e informações para o enfermeiro são relevantes para 

aprimorar a prática do cuidado na dimensão espiritual? 
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ANEXOS 

ANEXO A – Parecer do CEP 
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