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RESUMO 

 

ZACCARA, A.A. L.  Cuidados paliativos e espiritualidade: estudo com residentes da área 

da Saúde. 2014. 77f. Dissertação (Mestrado) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introdução: A espiritualidade é uma modalidade terapêutica em Cuidados Paliativos que 

contribui para a melhoria do bem–estar de pacientes sem possibilidades terapêuticas de cura. 

Esta dissertação foi constituída por dois artigos: o primeiro, teórico, intitula-se Cuidados 

paliativos e espiritualidade: um estudo bibliométrico. Objetivos: Mapear a produção 

científica nacional e internacional sobre espiritualidade e cuidados paliativos. Metodologia: 

Revisão Bibliométrica, cuja amostra foi constituída por 34 artigos, publicados no período de 

2004 a 2013, disponibilizados na SciELO, Portal Capes, LILACS e MEDLINE. Resultados: 

Identificou-se um concentração expressiva de títulos em revistas especializadas em cuidados 

paliativos, com procedência significativa da Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. O maior 

quantitativo de publicações foi produzida por pesquisadores da área multiprofissional, de 

enfermagem e médica. Verificou-se a predominância de autores com PhD. Os estudos 

focalizaram a religiosidade, profissionais da equipe de Cuidados Paliativos e pacientes com 

câncer e na terminalidade. Conclusão: a produção cientifica investigada ressalta a 

importância da espiritualidade para a prática dos cuidados paliativos. Entretanto, observou-se 

um número pouco expressivo de publicações acerca da temática. Introdução: O segundo 

estudo trata-se de uma pesquisa original: Espiritualidade em cuidados paliativos: um estudo 

com residentes da área da Saúde. Esta teve os objetivos de: averiguar a compreensão de 

residentes da área da saúde acerca da espiritualidade na prática dos Cuidados Paliativos; e 

investigar as estratégias utilizadas pelos profissionais participantes do estudo ao prestarem 

assistência espiritual.  Métodos: Trata-se de um estudo exploratório, de natureza qualitativa. 

Participaram do estudo doze residentes de um hospital-escola localizado na cidade de João 

Pessoa (PB). Para viabilizar a coleta dos dados foi utilizada a técnica de entrevista. O material 

empírico foi analisado mediante a técnica de análise de conteúdo. Resultados: Da análise 

emergiram três categorias temáticas: “A espiritualidade é um importante recurso terapêutico 

para promoção da qualidade de vida do paciente e família”; “Espiritualidade em cuidados 

paliativos: respeito à individualidade e às crenças do paciente”; “A comunicação na 

assistência espiritual ao paciente sob cuidados paliativos”. Considerações Finais: Este 

estudo evidencia o compromisso dos residentes participantes da pesquisa no que tange ao 

cuidado espiritual direcionado ao paciente sob cuidados paliativos.  

Descritores: Espiritualidade; Cuidados Paliativos; Pessoal de Saúde 
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ABSTRACT 

 

ZACCARA, A.A. L.  Spirituality and palliative care: a study with health area residents. 

2014. 77f. Dissertation (Master’s degree) – Health Sciences Center, Federal University of 

Paraíba, João Pessoa, 2014. 

  

 

Introduction: Spirituality is a therapeutic modality in palliative care that contributes to 

improving the well-being of patients without therapeutic possibility of cure. This dissertation 

consisted of two articles: the first, theoretical, entitled Spirituality and palliative care: a 

bibliometric study. Objectives: To map the national and international scientific literature on 

spirituality and palliative care. Methodology: Review Bibliometric, whose sample consisted 

of 34 articles, published between 2004-2013, available in SciELO, Portal Capes, LILACS and 

MEDLINE. Results: Was identified a significant concentration of titles in specialist palliative 

care journals, with significant provenance from England, United States and Brazil. The higher 

number of publications was produced by researchers from multidisciplinary, nurses and 

medical. There was a predominance of authors with PhD, studies focused on religiosity, 

professional team of palliative care and cancer patients and the terminally ill. Conclusion: 

scientific production investigated underscores the importance of spirituality to the practice of 

palliative care. However , there was some significant number of publications on the subject. 

Introduction: The second study is an original research: Spirituality in palliative care: a study 

of residents in Health area. Objectives: to determine the understanding of area residents about 

the health of spirituality in the practice of Palliative Care; and investigate the strategies used 

by professionals in the study to provide spiritual care. Methods: This was an exploratory 

study , qualitative in nature. Residents participated in the twelve study of a teaching hospital 

located in the city of João Pessoa (PB). To enable the collection of data to interview technique 

was used. The empirical material was analyzed by the technique of content analysis. Results: 

The analysis revealed three themes: "Spirituality is an important therapeutic tool for 

enhancing the quality of life of patients and family"; "Spirituality in palliative care: respect 

for individuality and beliefs of the patient"; "Communication in spiritual care to patients 

under palliative care". Conclusion: This study demonstrates the commitment of the 

participating residents of the research regarding the spiritual care directed to palliative care. 

Keywords: Spirituality; Palliative Care; Health Personnel 
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RESUMEN 

 

 

ZACCARA, A.A. L. Espiritualidad y cuidados paliativos: un estudio con residentes del 

área de Salud. 2014. 77f. Disertación (Maestría) - Centro de Ciencias de la Salud, Universidad 

Federal de la Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introducción: La espiritualidad es una modalidad terapéutica en cuidados paliativos que 

contribuyan a mejorar el bienestar de los pacientes sin posibilidad terapéutica de cura. Esta 

tesis consta de dos artículos: el primero, Espiritualidad y cuidados paliativos: un estudio 

bibliométrico. Objetivos: Para asignar la literatura científica nacional e internacional sobre la 

espiritualidad y los cuidados paliativos. Metodología: Revisión bibliométrico, cuya muestra 

estuvo conformada por 34 artículos, publicados entre 2004-2013, disponible en SciELO, 

Portal Capes, LILACS y MEDLINE. Resultados: Concentración de títulos en revistas de 

cuidados paliativos especializados, con procedencia importante de Inglaterra, Estados Unidos 

y Brasil. El mayor número de publicaciones fue producido por investigadores de 

multidisciplinario, enfermeras y médicos. Hubo un predominio de autores con estudios de 

doctorado se centró en la religiosidad, el equipo de profesionales de los cuidados paliativos y 

los enfermos de cáncer y de los enfermos terminales. Conclusión: la producción científica 

investigado subraya la importancia de la espiritualidad en la práctica de los cuidados 

paliativos. Sin embargo, hubo un número importante de publicaciones sobre el tema. 

Introducción: El segundo estudio es una investigación originales: La espiritualidad en 

cuidados paliativos : un estudio de los residentes en el área de Salud. Objetivos: determinar la 

comprensión de los residentes del área sobre la salud de la espiritualidad en la práctica de los 

cuidados paliativos ; e investigar las estrategias utilizadas por los profesionales en el estudio 

para proporcionar cuidado espiritual. Métodos: Estudio exploratorio, de naturaleza 

cualitativa. Los residentes participaron en el estudio de doce de un hospital de enseñanza 

situado en la ciudad de João Pessoa (PB). Para habilitar la recopilación de datos a la técnica 

de la entrevista se utilizó. El material empírico fue analizado por la técnica de análisis de 

contenido. Resultados: El análisis reveló tres temas: "La espiritualidad es una herramienta 

terapéutica importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares"; "La 

espiritualidad en cuidados paliativos: el respeto a la individualidad y creencias del paciente"; 

"La comunicación en la atención espiritual a los pacientes bajo cuidados paliativos". 

Consideraciones finales: Este estudio demuestra el compromiso de los residentes en relación 

con la atención espiritual dirigida a los cuidados paliativos.  

Palabras clave : Espiritualidad; Cuidados Paliativos; Personal de Salud 
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  O cuidado é inerente à humanidade e acompanha a evolução dos tempos, convivendo 

com as mais diversas formas de organização da sociedade e é discutido nos diferentes contextos 

coletivos. Configura-se como uma atitude que contempla estima e apreço por outro ser, querendo 

o seu bem- estar de forma integral (SILVA et al., 2009). O cuidado tem sido abordado em 

diversos campos de atuação em saúde, sendo destinado à pessoa desde seu nascimento até o fim 

de sua vida. Neste caso, a assistência se destaca com o sentido prioritário de cuidar e não apenas 

de curar.  

Nesse sentido, destacam-se os Cuidados Paliativos, que se configuram como um conjunto 

de cuidados especializados e interdisciplinares que têm por finalidade ajudar a pessoa a viver 

bem, desde o início de sua assistência, até o momento de sua morte, deslocando-se do paradigma 

biomédico, que visa à cura da doença (BOEMER, 2009), para um cuidado humanizado, que seja 

direcionado ao cuidar do indivíduo em sua totalidade.  

Assim, os Cuidados Paliativos são considerados uma abordagem que propicia a melhora 

da qualidade de vida de pacientes acometidos por doenças potencialmente fatais, bem como de 

seus familiares. Tal filosofia de cuidado prega a prevenção e o alívio do sofrimento, por meio da 

identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e de outros problemas, físicos, 

psicossociais e espirituais (WHO, 2007; ANCP, 2012). 

A filosofia dos cuidados paliativos propõe um modelo de cuidados holísticos, que abrange 

o ser humano em suas várias dimensões, seja no nível biológico, psíquico, social e espiritual. Nos 

cuidados paliativos, a espiritualidade relaciona-se a busca transcendente de um sentido, de um 

significado às experiências que envolvem dor, sofrimento, morte  (BERTACHINI, PESSINI, 

2010). É uma força que pode transformar o sofrimento em algo positivo, que pode ser enfrentado 

com fé, com serenidade, dando sentido à vida. 

A espiritualidade, como uma dimensão do paciente considerada nos Cuidados Paliativos, 

tem se tornado cada vez mais necessária na prática da assistência à saúde. É considerada uma 

força dinâmica que se move no interior dos indivíduos e os coloca a caminho para dar significado 

à sua vida pessoal, sua história e sua realidade e pode estar relacionada a uma força 

transcendental, a uma realidade e a Deus (GOMES, 2010). Trata-se de um percurso para 

compreender a si mesmo como ser humano ou de um caminho para lidar com o sofrimento.  
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Assim, é possível articular a relação entre a dimensao espiritual e a resiliência, pois o 

homem sempre pode avançar para além das suas dificuldades, quando encontra um sentido para ir 

adiante (MOREIRA; HOLANDA, 2010). Além disso, a espiritualidade pode ser uma forma de 

estratégia de enfrentamento do paciente sob Cuidados Paliativos, já que o indivíduo poderá 

atribuir significado ao seu processo saúde-doença, em busca da sobrevivência e com apego à fé, 

para obter maior esperança de cura durante o tratamento e redução do estresse (FORNAZARI; 

FERREIRA, 2010). 

Segundo (SANTOS, 2011), integrar a espiritualidade e questões atreladas com o sentido 

da fé aos cuidados destinados a apoiar o paciente em estado terminal tornou-se atualmente, um 

componente essencial da excelência dos cuidados de apoio. Selli e Alves (2007) evidenciam que 

as pessoas que possuem fé e uma religião têm aceitação maior do tratamento de saúde, da 

hospitalização e aumento da imunidade, além de menores índices de depressão e ansiedade, 

enfrentando a enfermidade com mais esperança e força, tendo melhor qualidade de vida e um 

propósito para viver. 

Diante dos múltiplos aspectos envolvidos nesses cuidados, é importante destacar que eles 

requerem uma abordagem multiprofissional e devem ter como suporte uma equipe 

interdisciplinar, composta por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, 

psicólogo, além do apoio religioso (SANTOS, 2011), porquanto esse tipo de cuidado demanda 

um tratamento mais ativo, abrangente e complexo, na perspectiva da integração multidisciplinar. 

Vale ressaltar, que meu interesse por estudos relacionados aos cuidados paliativos 

aconteceu na época da minha formação acadêmica, e teve início durante o curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). No decorrer da graduação tive a 

oportunidade de cursar a disciplina de Legislação em Enfermagem, na qual uma das atividades 

solicitadas foi a construção de trabalhos com o intuito de apresentá-los no II Encontro Nacional 

de Bioética e Biodireito, no ano de 2009. Para este evento, foram elaborados estudos acerca da 

assistência de enfermagem ao paciente sob cuidados paliativos. O desenvolvimento de tais 

trabalhos contribuiu para reforçar o meu interesse a respeito da referida filosofia de cuidado com 

enfoque na espiritualidade.  

Tive ainda a oportunidade de desenvolver meu Trabalho de Conclusão de Curso sobre esta 

temática. Tal estudo me possibilitou compreender a importância da espiritualidade como 

modalidade terapêutica fundamental na assistência ao paciente sem possibilidades terapêuticas de 

cura.   
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Convém salientar que, como integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bioética 

(NEPB), vinculado ao Centro de Ciências da Saúde (CCS), da UFPB, pude ampliar meus 

conhecimentos no campo dos Cuidados Paliativos e Espiritualidade, o que me levou ao desejo de 

pesquisar a temática. Participei ainda do I Curso Introdutório em Cuidados Paliativos e do curso 

de Capelania Hospitalar realizados em 2012 e do Curso Espiritualidade e Cuidados Paliativos 

promovido pela Associação Nacional de Cuidados Paliativos em 2013. Esta experiência me 

permitiu vivenciar o atendimento às necessidades espirituais, como também as maneiras de 

estimular a espiritualidade com o objetivo de oferecer esperança e conforto ao paciente sob a ótica 

dos cuidados paliativos. 

Além disso, busquei participar de eventos científicos nacionais e internacionais, durante 

os quais foram publicados os seguintes trabalhos científicos: Relação do enfermeiro com a 

criança oncológica em fase terminal e sua família: um enfoque nos cuidados paliativos; e 

Estratégias na prática de enfermagem em cuidados paliativos à criança com câncer e sua 

família. Também foram elaborados e publicados os seguintes artigos científicos: Bioética, 

cuidados paliativos e terminalidade (ANDRADE et al., 2012); e Cuidados Paliativos e 

Espiritualidade: uma Revisão Integrativa da Literatura (ZACCARA et al., 2011). Estes estudos 

permitiram-me uma melhor compreensão sobre a assistência ao paciente na perspectiva dos 

Cuidados Paliativos.  

 Ante a relevância da temática e o quantitativo ínfimo de estudos sobre espiritualidade, em 

relação ao paciente sob cuidados paliativos na literatura nacional, surge o meu interesse em 

desenvolver um estudo, cujo fio condutor são os seguintes questionamentos: Qual a importância 

da assistência espiritual na prática dos cuidados paliativos? Como você utiliza a espiritualidade na 

assistência ao paciente sem possibilidades terapêuticas de cura? 

Para responder aos questionamentos propostos, o referido estudo apresenta os seguintes 

objetivos: Investigar a compreensão de residentes da área da saúde em relação à espiritualidade na 

prática dos Cuidados Paliativos; e Identificar as estratégias utilizadas pelos profissionais 

participantes do estudo ao prestarem assistência espiritual ao paciente sob cuidados paliativos.   

De tal modo, compreendendo a importância dos cuidados paliativos e da espiritualidade 

para um cuidado humanizado com o paciente sem possibilidades terapêuticas de cura e 

reconhecendo sua importância para a prática dos profissionais da área da saúde, como mestranda 

do Programa de Pós-graduação em Enfermagem – PPGENF/CCS/UFPB, foi desenvolvida esta 

dissertação com vistas a explorar e aprofundar o entendimento desse tema. 
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A revisão da literatura encontra-se contemplada em um artigo oriundo de uma pesquisa de 

revisão bibliométrica sobre espiritualidade em Cuidados paliativos, apresentada a seguir. Esta foi 

elaborada de acordo com as normas da  Revista da Escola de Enfermagem da USP (Anexo B). 

 

Espiritualidade e Cuidados Paliativos: um estudo bibliométrico 

 

SPIRITUALITY AND PALLIATIVE CARE: A BIBLIOMETRIC STUDY 

 

ESPIRITUALIDAD Y CUIDADOS PALIATIVOS: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO 

 

 

RESUMO 

Objetivou-se mapear a produção científica nacional e internacional sobre espiritualidade e 

cuidados paliativos. Estudo bibliométrico, cuja amostra foi constituída por 34 artigos, publicados 

no período de 2004 a 2013, disponibilizados na SciELO, Portal Capes, LILACS e MEDLINE. Os 

dados obtidos evidenciaram que o Journal of Palliative Medicine foi o periódico que mais 

publicou artigos sobre a temática investigada. Identificou-se um concentração expressiva de 

títulos em revistas especializadas em cuidados paliativos, com procedência significativa da 

Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. O maior quantitativo de publicações foi produzida por 

pesquisadores da área multiprofissional, de enfermagem e médica. Verificou-se a predominância 

de autores com PhD. Os estudos focalizaram a religiosidade, profissionais da equipe de Cuidados 

Paliativos e pacientes com câncer e na terminalidade. Conclui-se que a produção cientifica 

investigada ressalta a importância da espiritualidade para a prática dos cuidados paliativos. 

Entretanto, observou-se um número pouco expressivo de publicações acerca da temática.  

Descritores: Espiritualidade. Cuidados Paliativos. Bibliometria. 

 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo caracterizar la literatura científica nacional e internacional sobre 

la espiritualidad y los cuidados paliativos. Estudio bibliométrico, cuya muestra estuvo 

conformada por 34 artículos, publicados entre 2004-2013, disponible en SciELO, Portal Capes 

biblioteca virtual, y en LILACS y MEDLINE. Los datos obtenidos mostraron que el Journal of 
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Palliative Medicine es la revista que publicó el mayor número de artículos sobre el tema 

investigado. Identificada una importante concentración de títulos en revistas de cuidados 

paliativos especializados, con procedencia importante de Inglaterra, Estados Unidos y Brasil. El 

mayor número de publicaciones fue producido por investigadores de multidisciplinario, 

enfermeras y médicos. Hubo un predominio de autores con Phd. Estudios se centró en la 

religiosidad, el equipo de profesionales de los cuidados paliativos y los enfermos de cáncer y de 

los enfermos terminales. Se concluye que la producción científica investigado pone de relieve la 

importancia de la espiritualidad en la práctica de los cuidados paliativos. Sin embargo, hubo un 

número insipiente de publicaciones sobre el tema. Descriptores:Espiritualidad. Cuidados 

Paliativos. Indicadores Bibliométricos. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to characterize the national and international scientific literature on spirituality 

and palliative care. Bibliometric study, whose sample consisted of 34 articles, published between 

2004-2013, available in SciELO, Portal Capes virtual library, and in LILACS and MEDLINE 

databases. The data obtained showed that the Journal of Palliative Medicine is the journal that 

published the most articles on the subject investigated. Identified a significant concentration of 

titles in specialist palliative care journals, with significant provenance from England, United 

States and Brazil. Researchers from multidisciplinary, nurses and medical produced the higher 

number of publications. There was a predominance of authors with PhD. The studies focused on 

religiosity, professional team of palliative care and cancer patients and the terminally ill. It is 

concluded that scientific production investigated underscores the importance of spirituality to the 

practice of palliative care. However, the number of publications on the subject was not 

significant. 

Descriptors: Spirituality. PalliativeCare. Bibliometrics. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ser humano se preocupa em entender o significado da vida e da morte, a razão de sua 

existência, e procura maneiras para lidar com os diversos problemas do cotidiano. Quando se 

encontram em situações de fragilidade devido à doença, principalmente o paciente fora de 

possibilidades terapêuticas de cura, as estratégias são geralmente associadas a espiritualidade, 

uma vez que o individuo nesse momento precisa descobrir formas de encarar as dificuldades, 

encontrar conforto e esperança. Nesse sentido, a espiritualidade é importante fonte de apoio 
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emocional, influenciando a saúde física e mental
(1)

. Para tanto, é imprescindível a prática dos 

cuidados paliativos. 

Os cuidados paliativos propõem uma mudança na forma de assistir os pacientes com 

doenças que ameacem a vida, deslocando o paradigma da cura da doença para o cuidado a pessoa 

enferma
(2)

. O objetivo principal dessa modalidade de cuidado é promover o alívio do sofrimento e 

a melhoria da qualidade de vida, sem abreviar ou prolongar a morte
(3)

.  

Desse modo, a assistência paliativa não deve ser considerada uma alternativa após a 

ineficácia do tratamento curativo, mas um conjunto de cuidados prestados, desde o início do 

tratamento, configurando-se com uma proposta de cuidado que contempla o indivíduo em todas 

as suas dimensões, sejam elas, biopsicossocial e espiritual
(2)

, contribuindo para uma atenção 

integral, de qualidade e que considere o ser doente em sua totalidade.  

Em cuidados paliativos destacamos a espiritualidade, dimensão inerente ao ser humano, 

que relaciona-se à busca de um sentido e significado transcendente
(4)

, que pode auxiliar o paciente 

a enfrentar dificuldades, bem como busca entender o significado da existência e da morte
(5)

. 

Vale destacar, que a formação do profissional de saúde voltada para a assistência paliativa 

deve desenvolver, entre outras, as habilidades de comunicação, o trabalho em equipe, a 

competência na condução diante da doença em estágio terminal e o manejo de drogas especificas, 

além das técnicas de suporte, de enfrentamento da morte e do luto
(6)

.  

Por outro lado, ressalta-se a carência no preparo de profissionais de saúde para assistir 

indivíduos fora das possibilidades de cura e que há uma necessidade de maior atenção a dimensão 

espiritual por parte destes profissionais
(7-8)

. Isto ocorre devido ao fato de ser uma temática pouco 

abordada durante os Cursos de Graduação da mencionada área, o que contribui para que estes 

profissionais encontrem dificuldades para trabalhar com essa abordagem durante a assistência aos 

pacientes que necessitam de cuidados paliativos. 

Logo, é inegável a necessidade da disseminação de estudos de natureza bibliométrica 

acerca da produção científica sobre cuidados paliativos e espiritualidade na literatura nacional e 

internacional. Daí o nosso interesse como profissionais da área da saúde em realizar um estudo 

tendo como eixo norteador o seguinte questionamento: qual a produção cientifica nacional e 

internacional acerca da espiritualidade em Cuidados Paliativos de 2004 a 2013? Ante o exposto, o 

presente estudo teve por objetivo: mapear a produção científica nacional e internacional sobre 

espiritualidade e cuidados paliativos. 

MÉTODO  

 

Trata-se de um estudo bibliométrico, com abordagem quantitativa. A bibliometria 
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fundamenta-se em estudos realizados em bases de dados bibliográficas, indexadores e resumos, 

em diretórios e catálogos de títulos de periódicos, referências e citações
(9)

. A pesquisa 

bibliométrica permite analisar e avaliar as fontes difusoras dos trabalhos, a propagação das 

publicações científicas, o crescimento de qualquer campo da ciência e o impacto das publicações 

diante da comunidade científica
(10)

; e possibilita uma avaliação objetiva da produção científica, 

sendo empregada em diversas áreas de conhecimento
(11)

. 

Para a seleção das publicações acerca dos cuidados paliativos e espiritualidade na 

literatura nacional e internacional foram elegidas a Biblioteca Virtual Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO), o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e as Bases de Dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e National Library of Medicine (MEDLINE). 

Assim, a busca dos artigos nas referidas fontes dados foi realizada utilizando-se a 

terminologia em saúde consultada na página dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), que 

são um vocabulário estruturado e trilíngue, criado pela BIREME com a finalidade de unificar a 

linguagem de indexação de artigos de revistas científicas e para a recuperação e pesquisa de 

assuntos da literatura científica em fontes de informação. Serve como uma linguagem padrão para 

a indexação de artigos de revistas científicas, e outros tipos de materiais, assim como para a 

recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes de informação
(13)

. 

Em seguida, realizou-se a consulta no Medical Subject Headings (MeSH). Trata-se de um 

conjunto de termos chamados descritor em uma estrutura hierárquica, que permite a pesquisa em 

vários níveis de especificidade
(12)

. 

Assim, foram identificados os termos “Cuidados Paliativos” ou “Palliative Care” e 

“espiritualidade” ou “spirituality”. Utilizou-se tais descritores combinados com o operador 

booleano AND, condicionando sua apresentação no titulo do trabalho, a fim de refinar os estudos 

que abordassem apenas a temática selecionada. Desse modo, foi possível identificar 56 

publicações. 

A coleta de dados ocorreu no período de novembro a janeiro de 2014. Para selecionar a 

amostra foram adotados os seguintes critérios de inclusão: publicações na modalidade de artigo, 

com texto completo, que abordassem a espiritualidade e cuidados paliativos em seu titulo, 

publicados no período de 2004 a 2013, disponibilizados nos idiomas português, espanhol e inglês. 

Foram excluídas publicações como: dissertações, teses e manuais. Assim, foi realizada a exclusão 

de 15 estudos por não pertencer ao limite temporal selecionado e 7 por estarem repetidos na 

SciELO e LILACS. A amostra do estudo compôs-se de 34 artigos que foram organizados e 

arquivados em pastas e denominados de acordo com a base de dados em que foram localizados. 
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Para viabilizar a análise das publicações selecionadas, foi utilizado um formulário de 

coleta de dados elaborado pelos autores contemplando itens pertinentes ao estudo, como: ano de 

publicação, periódico e fator de impacto, país de origem, idioma em que foi publicado, formação 

profissional e titulação dos autores, modalidade de pesquisa, grupo participante do estudo e 

descritores utilizados. Os dados obtidos foram analisados quantitativamente utilizando-se os 

recursos da estatística descritiva, com distribuição de frequência em números absolutos e 

porcentagem.  

No tocante aos dados relacionados aos descritores utilizou-se a metodologia de mapa 

conceitual para evidenciar sua relação com os eixos temáticos. A abordagem dos mapas 

conceituais
(14)

  possibilita a organização do conhecimento promovendo experiências que suscitem 

reflexão, busca de compreensão, processamento da informação e facilita a aprendizagem. Assim 

estes dados serão evidenciados por representações gráficas semelhantes a diagramas, que indicam 

relações entre conceitos ligados por palavras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra da presente pesquisa foi constituída por 34 publicações acerca da 

espiritualidade e cuidados paliativos. No que tange ao recorte temporal das publicações, percebeu-

se que o ano de 2011 obteve o maior numero de estudos (29,4%), seguido do ano de 2013 

(14,7%), conforme pode-se verificar no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos estudos acerca dos Cuidados Paliativos e Espiritualidade, quanto ao 

período de publicação (n = 34).  
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maior quantitativo (64,7%) concentrou-se nos últimos 5 anos. Quanto aos periódicos em que os 

artigos foram publicados, pode-se verificar que 21 revistas disseminaram estudos sobre a temática 

(Quadro 01).  

 

Quadro 1 – Distribuição dos estudos acerca dos Cuidados Paliativos e Espiritualidade, quanto ao 

periódico, período de 2004 a 2013 (n = 34).  

Periódicos Internacionais n Percentual Fator de 

impacto 

1. Journal of Palliative Medicine 07 20,6% 1.89 

2. International Journal of Palliative Nursing 04 11,8% 0.00 

 3. Journal of Pain and Symptom Management 02 5,9% 2.60 

4. Indian Journal of Palliative Care 02 5,9% 0.00 

5. Revista Medicina Paliativa 02 5,9% 0.32 

6. Supportive Care in Cancer 02 5,9% 2.09 

7. Journal of Palliative Care 01 2,9% 0.71 

8. Journalof Social Work in End-of-life & Palliative Care 01 2,9% 0.00 

9. Cancer Nursing Practice 01 2,9% 0.00 

10. Journal of Health Care Chaplaincy 01 2,9% 0.00 

11. British Journal of General Practice 01 2,9% 1.83 

12. British Medical Journal 01 2,9% 13.66 

13. Palliative & Supportive Care 01 2,9% 0.98 

14. Clinics in Geriatric Medicine 01 2,9% 3.14 

Periódicos Nacionais n Percentual Fator de 

impacto 

1. Ciência, Cuidado e Saúde 01 2,9% 0.00 

2. Journal of Nursing UFPE online 01 2,9% 0.00 

3. Revista Centro Universitário São Camilo 01 2,9% 0.00 

4. Revista de Psiquiatria Clínica 01 2,9% 0.63  

5. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online 01 2,9% 0.00 

6. Revista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 01 2,9% 0.00 

7. Revista  O Mundo da Saúde 01 2,9% 0.00 

Total 34 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados expressos no quadro 1 deixam claro uma distribuição maior de estudos em 

periódicos internacionais. O Journal of Palliative Medicine, 07 (20,6%), que é um periódico 

dirigido ao tema em foco no presente estudo, aborda questões médicas, psicossociais, políticas e 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Int%20J%20Palliat%20Nurs
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Indian%20J%20Palliat%20Care
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legais no cuidado de fim de vida e alívio do sofrimento para os pacientes sem possibilidades 

terapêuticas de cura
(15)

. Além disso, ele apresenta informações essenciais para os profissionais que 

trabalham com a medicina paliativa, com ênfase na melhoria da qualidade de vida dos pacientes e 

seus familiares, e os últimos avanços em tratamentos tanto medicamentosos como não-

medicamentosos.  

Outra revista internacional que merece destaque é o International Journal of Palliative 

Nursing que publicou 04 artigos (11,8%) sobre a temática no período investigado. É o periodico 

líder para enfermeiros que atuam na area de cuidados paliativos. Suas ediçoes contém grande 

número de de artigos clínicos, profissionais e educacionais revisados por pares, bem como 

informações úteis e informativos sobre questões práticas, legais e políticas de importância para 

enfermeiros paliativas. 

É importante mencionar que dos 21 periódicos encontrados, 7 eram revistas 

exclusivamente voltadas a publicação em cuidados paliativos. Tais periódicos oferecem as 

notícias mais recentes e informações para manter as equipes dessa linha de cuidados mais 

exigentes,continuamente atualizadas. 

Merece destaque ainda, o fator de impacto dos periódicos, visto que dentre os dados 

bibliométricos existentes é aquele que  apresenta maior repercussão cientifica. O fator de impacto 

de uma revista científica é calculado a partir do número de citações em artigos publicados nos 

últimos dois anos dividido pelo número total de artigos publicados pelo mesmo periódico, nesse 

período
(16)

.  

No tocante às revistas internacionais, o British Medical Journal apresentou o maior fator 

de impacto, calculado em 13.66, numero bastante significativo no âmbito mundial. O fator de 

impacto favorece áreas cujo número de investigadores seja elevado, em detrimento de outras áreas 

menos fomentadas, já que a possibilidade das primeiras revistas científicas serem citadas é 

maior
(17)

. 

Quanto às revistas nacionais, o único periódico que apresentou fator de impacto com valor 

significante foi a Revista de Psiquiatria Clínica. Esse fato pode ser explicado, por nem todas as 

revistas nacionais fazerem parte da Science Citation Index (SCI) (Portugal, 2011) que é o índice 

de citação que permite a um pesquisador identificar quais artigos posteriores citaram qualquer 

artigo anterior em particular e com que frequência. 

Além disso, estudo aponta que pesquisadores brasileiros preferem citar os artigos de 

periódicos estrangeiros em vez dos brasileiros. Chama atenção ainda, para a necessidade de se 

conscientizar os pesquisadores para publicarem seus trabalhos de qualidade em revistas nacionais, 

valorizando-as e incentivando a citação dos periódicos brasileiros
(18)

.   
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No tocante ao país de origem da publicação, o maior número de estudos produzidos 

concentrou-se na Inglaterra, 10 (29,4%), seguido de Brasil, 07 (20,6%) e Estados Unidos da 

América, 07 (20,6%) (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Distribuição dos estudos acerca dos Cuidados Paliativos e Espiritualidade, quanto ao 

país das Universidades ou Centros onde foi realizada a pesquisa, período de 2004 a 2013 (n = 34).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justifica-se a predominância de estudos oriundos do Reino Unido por ser o primeiro país a 

discutir os Cuidados Paliativos. Tal filosofia de cuidado surgiu na década de 60 com Cicely 

Saunders que fundou o primeiro hospital destinado ao tratamento de paciente sem possibilidades 

terapêuticas de cura em Londres – o Saint Christopher´s Hospice
(19)

.  

O quantitativo de estudos norte-americanos é decorrente dos constantes investimentos em 

pesquisa e do interesse de diversos pesquisadores em publicar seus trabalhos nesse país
(20)

. 

Corroborando com os dados deste estudo, o Observatório Internacional sobre Cuidados de Final 

da Vida
(21)

 em seu mapa sobre a situação dos cuidados paliativos no mundo, demonstra 

claramente que alguns continentes e regiões do globo como Europa, Oceania e América do Norte 

são considerados como sendo os locais com serviços de cuidados paliativos integrados. Essa 

classificação sugere que tais regiões proporcionam serviços num quantitativo satisfatório, nos 

diversos níveis de complexidade, e apresentam uma política estruturada de provisão destes 

serviços.  

Chama a atenção também o número de publicações brasileiras sobre a espiritualidade e 

Cuidados Paliativos. Uma explicação plausível para este fato se refere as características de ser um 
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país predominantemente religioso. Dados censitários mostram que 97% dos brasileiros possuem 

alguma religião, e apenas 3% se consideram ateus, agnósticos ou sem religião
(22)

.  

Por outro lado, ressalta-se o reduzido investimento que os países em desenvolvimento 

deslocam para implantação e estruturação de serviços de cuidados paliativos
(21)

. Julgando pela 

promoção de congressos voltados para a temática e divulgação de novos serviços, esta realidade 

visivelmente mudou e tende a melhorar. Entretanto, apesar do relativo crescimento na oferta de 

Cuidados paliativos, o quantitativo de serviços são escassos em relação a extensão continental 

brasileira, sendo tais serviços concentrados nas grandes metrópoles e cidades mais desenvolvidas.   

No que se refere ao idioma do estudo, houve predominância da língua inglesa, 27 estudos 

(79,4%), por ser um idioma considerado universal. Este fato também pode ser explicado, pela 

predominante origem de estudos de países cuja língua mãe é o inglês. Em português foram 

publicados 7 (20,6%) dos artigos selecionados.  

Quanto à formação profissional, identificaram-se que a maioria dos artigos, 09 (26,5%),  

foram produzidos por uma equipe multiprofissional, ou seja, tiveram participação de pelo menos 

03 profissionais de diferentes áreas do conhecimento na elaboração da publicação, como por 

exemplo, médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, odontólogos, psicólogos, assistentes sociais e representantes espirituais. No tocante 

a assistência espiritual ao paciente sob cuidados paliativos, o estudo multiprofissional, contribui 

para ampliar a compreensão sobre este tipo de abordagem, visto que se concretiza como uma 

assistência que necessita de uma equipe multi e  interdisciplinar.  

Destaca-se, dos autores com formação na área da saúde, o predomínio de publicações por 

profissionais enfermeiros, 9 (26,5%), e médicos, 8 (23,5%). No tocante a enfermagem, a 

compreensão da espiritualidade como facilitadora do processo de enfrentamento da doença pelos 

pacientes é fundamental e deve nortear a prática dos cuidados paliativos. Não obstante,  a falta de 

formação sentida pelos profissionais de enfermagem para atender a esta dimensão
(23)

, impulsiona 

os pesquisadores desta profissão a pesquisar a temática, convergindo com a predominância de 

artigos voltados para o cuidado espiritual na enfermagem.   

Quanto a participação de autores da área médica, estudo de coorte retrospectivo que 

analisou artigos publicados em periódicos indexados, no período de 2008 a 2011, ressalta a 

participação de maior número de pesquisadores da área médica quando se trata de pesquisas que 

envolvem questões clínicas
(24)

. Para a formação em medicina, a experiência clínica com pacientes 

sem possibilidades terapêuticas de cura é essencial para sua prática, uma vez que estes 

profissionais tratarão de pacientes incuráveis em algum momento de sua vida profissional.  

Outra pesquisa destaca que educadores médicos consideram a crescente necessidade na 
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prestação dos cuidados paliativos e preparam os estudantes para o cuidado ao paciente sem 

perspectiva de cura
(19)

, o que justifica o destaque nas produções nesta área, por parte destes 

profissionais.  

Além de pesquisadores da saúde, chama atenção a publicação de diversos estudos por 

profissionais de ciências humanas, como: teólogos, psicólogos e sociólogos. Os artigos, 

evidenciaram a espiritualidade em cuidados paliativos como uma reação à abordagem técnica 

compartimentalizada da medicina moderna e sua influência sobre o bem-estar de pacientes e 

familiares. 

Quanto aos resultados sobre a titulação dos autores dos artigos selecionados para o estudo, 

identificou-se que 17 (50%) têm título de PhD.Doutores, mestres e especialistas publicaram 04 

estudos (11,8%), cada. Tais dados evidenciam, de certa forma, a vinculação da produção 

acadêmica aos cursos de pós-graduação strictu sensu. Constatou-se também que 6 autores 

(17,6%) possuíam apenas graduação. 

Destaca-se que a maioria dos pesquisadores dos artigos selecionados são docentes. Tal 

fato evidencia a valiosa contribuição dos programas de Pós-graduações strictu sensu, visto que 

estes são apontados como uma oportunidade para que adquiram melhor maturidade como 

pesquisadores
(25)

.  

É valido ressaltar a dificuldade em encontrar os dados referentes a formação e titulação 

dos autores internacionais, visto que não estão inseridos na Plataforma Lattes e muitos periódicos 

não apresentaram tais informações. Assim, a busca destes dados foi realizada em websites das 

instituições proponentes das pesquisas. 

Quanto à modalidade da publicação dos artigos selecionados para a investigação proposta, 

a maior frequência foi de estudos oriundos de pesquisas originais correspondente a 17 (50%), 

seguido de artigos de revisão, 08 trabalhos (23,5%), artigos de opinião, 07 (20,6) e editorial, 2 

trabalhos (5,9%), conforme destaca o gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos estudos quanto a modalidade das publicações no período de 2004 a 

2013 (n = 34).  
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Ao investigar a produção cientifica sobre a espiritualidade e cuidados paliativos, percebeu-

se que os estudos classificados como originais representou a maior proporção de artigos 

publicados. Das 17 publicações, 09 trabalhos foram realizados com pacientes, 05 com 

profissionais e 3 com familiares. Esta constatação evidencia o esforço dos pesquisadores para 

consolidar o conjunto de conhecimentos sobre os Cuidados Paliativos e Espiritualidade.  

Os artigos de revisão e opinião também tiveram notável representatividade e foram 

publicados com um percentual de 23,5%, e 20,6%, respectivamente. Vale destacar que a revisão é 

uma modalidade de trabalho que possibilita aos leitores uma visão ampliada acerca de 

determinado tema. Os 8 estudos publicados nesta modalidade visaram produzir orientação para a  

melhoria das práticas referentes a espiritualidade em cuidados paliativos.  

A publicação de artigos de opinião pode ser explicada pela necessidade dos autores em 

expor seu posicionamento diante de um tema atual no campo científico e que gera o interesse de 

muitas pessoas. Os estudos dessa modalidade argumentaram a importância da espiritualidade em 

cuidados paliativos ser desenvolvida como uma reação à abordagem técnica compartimentalizada 

da medicina moderna
(26)

 e sua capacidade de oferecer liderança, estabilidade e tranquilidade a 

equipe de saúde
(27).

 

Os editoriais  são textos cujo conteúdo expressa a opinião de um ou mais autores ou da 

equipe editorial do periódico, e geralmente são reservados um espaço predeterminado para esta 

modalidade de publicação nas primeiras páginas de cada edição. Totalizaram 5,9% da amostra do 

estudo e tiveram o objetivo de apresentar a espiritualidade como uma necessidade dos pacientes 

em final de vida a ser atendida pela equipe.   
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Quanto a população participante dos estudos, verificou-se que a maioria das publicações 

(26,5%) envolviam pacientes. Esses dados sugerem o maior quantitativo de pesquisas voltadas 

para a compreensão e experiências do paciente sob cuidados paliativos acerca da espiritualidade, 

bem como, a influência sobre suas vidas e bem-estar. Estudos com familiares representaram 8,8% 

e foram voltados para pesquisar pais de crianças que recebem cuidados paliativos pediátricos.  

Estudos que tiveram em sua amostra profissionais de saúde representaram 14,7% das 

publicações, o que revela uma incipiência de pesquisas voltadas para a equipe de cuidados 

paliativos. Revisão sistemática que corrobora com este dado, aponta que as pesquisas com 

pacientes são mais frequentemente encontradas nas bases de dados do que pesquisas envolvendo 

profissionais de saúde
(28)

. 

Os descritores mais comumente encontrados na publicações, foram: espiritualidade e 

cuidados paliativos. Isto se deve a escolha destes para o procedimento de busca das publicações 

selecionadas para o estudo. Assim, como se pode observar na Figura 1, os eixos temáticos 

definidos abrangem valores religiosos,  profissionais, grupo para quem se destina o cuidado 

espiritual e características da prática profissional no cuidado espiritual. O reduzido número de 

eixos temáticos demonstra ser um tema ainda pouco pesquisado e disseminado na literatura.  

 

Figura 1 - Mapa conceitual elaborado a partir dos descritores das publicações selecionadas e suas 

classes temáticas. 

 

 

 

O mapa conceitual permitiu identificar 4 grandes grupos temáticos de palavras 

direcionadas a religião, profissões da área de saúde e humanas, características da prática 
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profissional e referente a quem recebe os cuidados.  

Os termos religião, religiosidade, fé, capelania e cuidado pastoral surgiram com maior 

frequência, visto que a espiritualidade encontra-se atrelada na maioria dos artigos à expressão de 

crença em um ser superior. Ainda sobre este grupo enfatiza-se as práticas, a relação com Deus ou 

um ser máximo, importantes para a assistência espiritual em cuidados Paliativos
(26,29-30)

. 
 

Em geral, a religião proporciona um sistema de orientação através do qual muitas pessoas 

lidam com as consequências de eventos de vida estressantes e no ambiente de graves doenças ou 

no de cuidados paliativos
(29)

. Um dos estudos selecionados, sugere que para as pessoas que 

cultivam uma fé religiosa, pode-se oferecer cuidados e respostas confortantes para essas questões 

existenciais. Para os que não possuem um sistema de crenças religiosas, pode-se prover conforto 

via solidariedade e compaixão, que ameniza os medos associados com a dor, o sofrimento e o 

sentimento de sentir-se relegado ao esquecimento após a morte
(4)

.  

Assim, apesar do conceito de espiritualidade apresentar estreita relação com a 

religiosidade, a assistência espiritual, segundo alguns estudos, não se limita a aspectos dogmáticos 

e doutrinários de um sistema organizado de crenças. 

Destaca-se ainda os descritores que se caracterizam como relacionadas aos aspectos 

profissionais. Sobressaiu-se profissões da área da saúde, dentre elas medicina e enfermagem. 

Explica-se sua utilização como termo, quando as pesquisas tinham como participantes 

profissionais de saúde ou quando o artigo era voltada para um campo do saber da referida 

profissão. Os artigos visaram conhecer o significado da espiritualidade, explorar as perspectivas e 

experiências em relação ao domínio espiritual para a equipe de saúde, no contexto pessoal e 

profissional, além de fornecer uma visão dos pontos de vista da pratica clinica em espiritualidade 

e do uso de ferramentas para anamnese espiritual em cuidados paliativos.  

Outras áreas profissionais mencionadas como descritores foram psicologia, filosofia e 

teologia, cujos artigos abordaram a perspectiva de pessoas que recebem cuidados paliativos, 

examinando a experiência dos pacientes acerca da espiritualidade
(31)

. 

 Destaca-se ainda o grupo de descritores relacionados às características da prática 

profissional no cuidado espiritual. Nesse campo, merecem destaque a ética, a comunicação, a 

empatia e uma boa relação interprofissional.  Os estudos que utilizaram estes descritores 

apontaram a necessidade de que os profissionais de saúde estivessem atentos as necessidades 

espirituais do paciente, utilizando tais características no manejo dos cuidados, para que assim 

pudessem agir em conformidade com a sua condição frente a doença e eu posicionamento diante 

das crenças individuais
(26,32)

. 

Outro grupamento remonta a quem se destinavam a assistência espiritual em cuidados 
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paliativos, o qual se destacou o termo “fim de vida”, visto que a espiritualidade é fundamental 

para oferecer esperança e sentido para pacientes com doenças ameaçadoras a continuidade da 

vida
(28,33-34)

. Este dado aponta para o numeroso quantitativo de estudos em cuidados paliativos e 

espiritualidade voltados para o paciente em fase terminal. 

Além disso, estudos acerca do câncer investigaram o impacto e significado da 

espiritualidade para profissionais de cuidados paliativos
(32,35)

, e buscaram estratégias para a 

abordagem de pacientes com dores crônicas, enfatizando medidas relacionadas à espiritualidade. 

Destacam-se, também pesquisas direcionadas a discutir os cuidados paliativos em 

pediatria envolvendo familiares de crianças.  Tais estudos eram voltados a compreender como os 

pais de crianças com doenças fatais recorrem a religião ou a filosofia de vida e a determinar os 

fatores associados à sua espiritualidade 
(29,36)

. A pouca variedade de descritores nos trabalhos, 

sugere que a espiritualidade em cuidados paliativos se trata de uma área do conhecimento ainda 

em desenvolvimento.  

 

CONCLUSÃO  

 

Este estudo evidenciou dados bibliométricos referentes a produção cientifica acerca da 

espiritualidade em cuidados paliativos dos últimos 10 anos. Um quantitativo crescente de estudos 

sobre o tema foi identificado no Journal of Palliative Medicine, nos países Inglaterra, Brasil e 

Estados Unidos, publicados no idioma inglês. Destaca-se a elevada qualificação dos 

pesquisadores envolvidos com o estudo da temática e o predomínio de publicações voltadas para 

discutir aspectos relacionados a religião,  aos pacientes com câncer e na terminalidade. 

No tocante às lacunas identificadas nos estudos internacionais destaca-se a ausência de 

dados relevantes como: formação educacional dos autores, sua formação acadêmica, a área de 

trabalho e instituição filiada. Isso indica a necessidade de que os periódicos deem mais atenção a 

estas informações, visto que tais variáveis possibilitam a caracterização da produção científica.  

Trata-se de uma temática relevante p a prática dos cuidados paliativos. Por outro lado, o 

estudo apresenta algumas limitações, tais como número reduzido de publicações sobre a temática 

no cenário nacional e internacional, o que dificulta a generalização dos indicadores. Além disso, o 

reduzido número de eixos temáticos provenientes dos descritores apresentados pelas publicações 

demonstra a pouca variedade de abrangência dos estudos.  

Tais resultados ressaltam a importância de novas pesquisas, com a finalidade de ampliar 

as discussões sobre essa temática e, conseguintemente, favorecer a inserção da espiritualidade de 

forma mais aprofundada, nos currículos dos profissionais da Saúde, a fim de oferecer melhor 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Palliat%20Med
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qualidade de vida e bem-estar aos pacientes sob cuidados paliativos e familiares envolvidos no 

cuidado com seu ente querido. 
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Para atender aos objetivos propostos, o estudo teve foco na pesquisa exploratória de 

natureza qualitativa. Este tipo de pesquisa procura desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, para a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis, e 

proporciona uma visão aproximada de determinado fato (GIL, 2010). 

 A opção pela modalidade de pesquisa de natureza qualitativa se justifica pelo fato de 

possibilitar uma compreensão mais abrangente do fenômeno investigado. Esse tipo de 

pesquisa, lida com palavras em vez de números e está relacionada com a busca dos 

significados que as pessoas atribuem às suas experiências e à maneira como compreendem o 

mundo. Além disso, a pesquisa qualitativa estuda as pessoas em seus ambientes naturais 

(POPE, 2009). 

No que diz respeito ao cenário de pesquisa, esta foi desenvolvida em ambientes de 

atuação de residentes de um hospital-escola de autarquia federal, vinculado ao Ministério da 

Educação e localizado na cidade de João Pessoa (PB).  A Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Hospitalar tem como escopo a formação de profissionais críticos e 

reflexivos, comprometidos com o desenvolvimento de competências e que estejam aptos a 

lidarem com questões específicas à atenção à saúde do indivíduo, família e comunidade, dentro 

de uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar.  

É um projeto fruto da construção coletiva dos trabalhadores da Universidade Federal da 

Paraíba, Centro de Ciências da Saúde e Hospital Universitário Lauro Wanderley. Este último, 

um hospital-escola de autarquia federal e campo de prática na profissionalização dos cursos de 

graduação, exerce função em diferenciadas atividades relacionadas à assistência ao paciente 

internado, colaborando para o aperfeiçoamento de futuros profissionais.  

Os participantes do estudo foram doze profissionais da residência multiprofissional, 

dentre eles assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogo.  Por 

se tratar de um estudo de natureza qualitativa, considerou-se suficiente o quantitativo de doze 

profissionais, porquanto, a coleta de dados é efetuada até ocorrer saturação teórica que 

consiste no não aparecimento de novos dados para a explicação do fenômeno, não sendo 

preciso definir quantitativamente os sujeitos participantes. (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

A amostra foi selecionada a partir dos seguintes critérios: o residente estar em atividade 

no momento da coleta de dados na instituição selecionada para o estudo; ter, no mínimo, um 

ano de atuação na residência; ter disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. O 

contato mais próximo com os participantes da pesquisa e dos coordenadores da residência 

multiprofissional foi iniciado. Essa aproximação teve início em agosto de 2013, quando da 

apresentação tanto ao setor quanto aos participantes da pesquisa como enfermeira e mestranda 
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do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da UFPB. Na oportunidade, houve informação 

a respeito da disponibilidade deles para expor, de forma clara e objetiva, os seguintes aspectos 

relacionados ao estudo: objetivos, justificativa, procedimento, contribuição, garantia do 

anonimato, fidedignidade na análise dos dados e direito à liberdade de participar ou não da 

pesquisa, além da garantia de poder desistir a qualquer momento, sem que isso lhes 

acarretasse qualquer prejuízo.  

Depois que receberam todos os esclarecimentos a respeito da pesquisa, os residentes 

agendaram o próximo encontro, momento em que eles assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias (uma para o participante e uma para a pesquisadora), 

para, então, iniciar-se a coleta dos dados propriamente dita.  

Para viabilizar a obtenção do material empírico, foi utilizada a técnica de entrevista a 

partir de um roteiro previamente elaborado contendo questões relacionadas aos objetivos do 

estudo (Apêndice B). Antes de abordar a questão proposta, assuntos inerentes ao cotidiano, 

que surgiam espontaneamente, a partir de uma conversa informal, foram partilhados 

favorecendo, assim, uma maior interação entre ela e o residente, gerando um clima de 

cordialidade ocasionado pelo processo relacional. Em seguida, iniciava-se a entrevista. 

Durante a coleta de dados, a conduta assumida foi a de manter com os participantes do 

estudo, uma relação harmônica, para que expressassem seus conhecimentos sobre o 

fenômeno pesquisado. Ao término, cada participante era indagado sobre se gostaria de 

adicionar ou suprimir trechos de suas respostas. Concluída a entrevista, encerrava-se o 

encontro de forma cortês e ressaltava-se a valorosa contribuição dos mesmos. Os depoimentos 

foram registrados por meio do sistema de gravação. Em seguida era realizada a transcrição na 

íntegra das respostas dos profissionais participantes do estudo.  

Para analisar o material empírico, optou-se pela análise de conteúdo temático adotado 

por Bardin (2011), em que a noção de tema é amplamente utilizada e se constitui na unidade de 

significação que emerge do conteúdo transcrito analisado. A operacionalização da análise, 

organiza-se em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação.  

A pré-análise é a fase que corresponde a um período de intuições, com o objetivo de 

organizar os dados coletados. Inicia-se com a leitura flutuante de todo o material, a fim de se 

conhecer o texto. De início, essa leitura pode deixar-se envolver por impressões do 

pesquisador, porém deve tornar-se mais precisa em função das hipóteses e dos objetivos. 

Segue-se, então, a escolha dos documentos a serem analisados – o corpus - utilizando-se como 

critérios a exaustibilidade, a representatividade, a homogeneidade e a pertinência. A fase de 
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pré-análise encerra-se com a reorganização dos dados codificados. Com base nesse 

entendimento, foi selecionado o material a ser analisado e, posteriormente, realizou-se a 

transcrição, na íntegra, das respostas correspondentes aos questionamentos propostos para o 

estudo. Em seguida, procedeu-se a sucessivas leituras de maneira atentiva, com movimentos 

de ir e vir nos textos, para compreender o conteúdo abordado pelos profissionais inseridos no 

estudo. 

A fase denominada de exploração do material é considerada o momento extenso do 

estudo, na qual pode ser necessário a realização de diversas leituras de um mesmo material. 

Nessa fase, destacaram-se os pontos relevantes de cada questão, com seus respectivos pontos 

convergentes, de acordo com o seu foco comum, para, depois, agrupá-los em suas categorias. 

Para isso, os textos foram consultados os textos, com a finalidade de encontrar um mesmo 

ponto relevante, apresentado numa mesma questão, comum a todos. 

Em seguida, extraíram-se os pontos convergentes e desvelaram-se o significado e o 

sentido de cada segmento dos discursos trabalhados, com a finalidade de explorar, 

profundamente, o material apresentado, para chegar à categorização, que possibilita ao 

pesquisador delinear os dados extraídos de cada depoimento em informações com relação 

direta sobre o fenômeno investigado. Assim, categorizar implica impor uma nova organização 

intencional às mensagens, distinta daquela do discurso original. 

Para tanto, foram realizadas incessantes releituras dos conteúdos transcritos do 

material empírico coletado, para identificar e realçar os segmentos dos discursos 

correspondentes, expressos no universo de cada foco comum, das questões trabalhadas em 

seus vários sentidos. Em seguida, esses dados foram compilados, agregando-se os trechos dos 

pontos convergentes e os de cada questão abordada, com seu respectivo foco comum. Desse 

modo, foi possível identificar as seguintes categorias: “A espiritualidade é um importante recurso 

terapêutico para promoção da qualidade de vida do paciente e família”; “Espiritualidade em 

cuidados paliativos: respeito à individualidade e às crenças do paciente”; “A comunicação na 

assistência espiritual ao paciente sob cuidados paliativos.” 

Na análise final, o material empírico foi articulado e interpretado com base na literatura, 

pertinente ao tema em estudo, com a finalidade de proceder à descrição dos dados obtidos a 

partir dos relatos dos profissionais inseridos na pesquisa, bem como conjeturar novas 

possibilidades sobre a investigação proposta. 

Cumpre dizer que, antes de iniciar o estudo, a proposta de pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do mencionado hospital, do qual recebeu a certidão de 

aprovação, com registro CAAE sob n. 08349712.1.0000.5183. Todos esses procedimentos 
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estão em consonância com as observâncias éticas contempladas na Resolução nº 466 de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta as pesquisas com seres humanos no país. 

(BRASIL, 2013). Consideraram-se, ainda, as observâncias contidas na Resolução COFEN nº 

311/ 2007 (COFEN, 2007), que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em 

especial, o capítulo III, das responsabilidades, dos deveres e das proibições concernentes ao 

ensino, à pesquisa e à produção técnico-científica. Para garantir o anonimato dos participantes 

do estudo, o material empírico advindo das entrevistas realizadas com os residentes foi 

codificado, a fim de se manter seu anonimato. Portanto, foram identificados pela sigla “R” 

seguida dos números de um a doze. 
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              4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: Artigo 02 
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Os resultados e discussão desse estudo encontram-se contemplados em um artigo original 

realizado com residentes da área da saúde, sobre a importância da espiritualidade em cuidados 

paliativos e estratégias adotadas para assistir espiritualmente o paciente. Este foi elaborado de 

acordo com as normas da Revista de Enfermagem Anna Nery  (Anexo C)  e será apresentado a 

seguir. 

 

Espiritualidade em cuidados paliativos:  

um estudo com residentes da área da Saúde 
 

INTRODUÇÃO 

O ato de cuidar perpassa diversos campos de atuação em saúde, sendo destinado à pessoa 

desde seu nascimento até sua finitude. Destaca-se no âmbito da saúde, os Cuidados Paliativos que 

se configuram como uma atenção voltada ao zelo, dedicação e compaixão àquele que sofre com 

doenças ameaçadoras da vida. Tal modelo surge como a condição básica para resgatar o respeito e 

a dignidade e aprimorar a qualidade de vida destes indivíduos mediante a prevenção e alívio do 

sofrimento, por meios de identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros 

problemas de ordem física, psicossocial e espiritual
1,2

.
 

Portanto, assistir ao paciente mediante cuidados paliativos requer uma abordagem 

integralizadora do cuidar, na qual o paciente é assistido por uma equipe interdisciplinar, de forma 

a buscar contemplá-lo não apenas em suas necessidades biológica, mas sobretudo, em suas 

dimensões psíquicas, sociais e espirituais, de acordo com as suas necessidades. A valorização da 

dimensão espiritual na assistência ao paciente sob Cuidados Paliativos é entendida como uma 

iniciativa de caráter terapêutico, por sua contribuição multidimensional, sobretudo por possibilitar 

a expressão de afetividade, emoções, fé, esperança e amor. É uma abordagem que permite em 

algumas situações, transformar o sofrimento em uma atitude positiva, dando à pessoa um sentido 

a vida
3
.  
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Estudos publicados sobre a relação entre saúde e espiritualidade destacam o 

comprometimento de profissionais de saúde ao prestarem a assistência espiritual e as inúmeras 

barreiras que se deparam como a falta de habilidades para identificar e discutir as questões 

espirituais, além da carência de conhecimentos relativos ao tema, o que reforça a importância de 

se ampliar esta discussão
4,5

.
  

Esta pesquisa é relevante por ser extensiva à comunidade científica e assistencial, até 

mesmo aos gestores, uma vez que, para a implementação da modalidade de assistência espiritual 

em Cuidados Paliativos, faz-se necessário o rompimento de paradigmas do modelo biomédico por 

meio da aplicabilidade de cuidados direcionados aos pacientes em sua integralidade, na 

terminalidade da vida, com vistas ao alcance de um cuidado contemporâneo e eficaz de 

excelência. 

 Diante da importância da temática na área e o quantitativo ínfimo de estudos acerca da 

espiritualidade, em relação aos cuidados paliativos na literatura nacional, surge o interesse em 

desenvolver um estudo, cujo fio condutor são os seguintes questionamentos: Qual a compreensão 

de residentes da área da saúde acerca da importância da assistência espiritual na prática dos 

Cuidados Paliativos? Quais as estratégias utilizadas por residentes ao promoverem a assistência 

espiritual ao paciente sem possibilidades terapêuticas de cura?  

Face às questões propostas, o estudo tem como objetivos averiguar a compreensão de 

residentes da área da saúde acerca da espiritualidade na prática dos Cuidados Paliativos; e 

investigar as estratégias utilizadas pelos profissionais participantes do estudo ao prestarem 

assistência espiritual ao paciente sob cuidados paliativos.  

 

METODOLOGIA 

Estudo exploratório de natureza qualitativa. No que diz respeito ao cenário de pesquisa, 

esta foi desenvolvida em ambientes de atuação de residentes de um hospital-escola de autarquia 
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federal, vinculado ao Ministério da Educação e localizado na cidade de João Pessoa (PB). Os 

participantes do estudo foram doze profissionais da residência multiprofissional, dentre eles 

assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogo.  Por se tratar de 

um estudo de natureza qualitativa, considerou-se suficiente o quantitativo de doze profissionais, 

porquanto, a coleta de dados é efetuada até ocorrer saturação teórica que consiste no não 

aparecimento de novos dados para a explicação do fenômeno
6
. 

Os residentes foram selecionados a partir dos seguintes critérios: estar em atividade no 

momento da coleta de dados na Instituição selecionada para o estudo; ter, no mínimo, um ano de 

atuação na residência; ter disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. 

Para viabilizar a coleta de dados, foi utilizada a técnica de entrevista a partir de um roteiro 

previamente elaborado contendo questões relacionadas aos objetivos do estudo. O material 

empírico foi analisado por meio da técnica de análise de conteúdo temático adotado por Bardin
7
, 

em que a noção de tema é amplamente utilizada e se constitui na unidade de significação que 

emerge do conteúdo transcrito analisado. A operacionalização da análise organiza-se em três 

etapas. 

Na primeira etapa, pré-análise, foi selecionado o material a ser analisado e, 

posteriormente, realizou-se a transcrição, na íntegra, das respostas correspondentes aos 

questionamentos propostos para o estudo. Em seguida, procedeu-se a sucessivas leituras de 

maneira atentiva, com movimentos de ir e vir nos textos, para compreender o conteúdo abordado 

pelos profissionais inseridos no estudo. 

Na fase denominada de exploração do material, destacaram-se os pontos relevantes de 

cada questão, com seus respectivos pontos convergentes, de acordo com o seu foco comum, para, 

depois, agrupá-los em suas categorias. Para isso, foram consultados várias vezes os textos, com a 

finalidade de encontrar um mesmo ponto relevante, apresentado numa mesma questão, comum a 

todos. Desse modo, foi possível identificar as seguintes categorias: “A espiritualidade é um 
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importante recurso terapêutico para promoção da qualidade de vida do paciente e família”; 

“Espiritualidade em cuidados paliativos: respeito à individualidade e às crenças do paciente”; “A 

comunicação na assistência espiritual ao paciente sob cuidados paliativos.” 

Na análise final, o material empírico foi articulado e interpretado com base na literatura, 

pertinente ao tema em estudo, com a finalidade de proceder à descrição dos dados obtidos a partir 

dos relatos dos profissionais inseridos na pesquisa, bem como conjeturar novas possibilidades 

sobre a investigação proposta. 

Cumpre dizer que, antes de iniciar o estudo, a proposta de pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do mencionado hospital, do qual recebeu a certidão de aprovação, 

com registro CAAE sob n. 08349712.1.0000.5183. Todos esses procedimentos estão em 

consonância com as observâncias éticas contempladas na Resolução nº 466 de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta as pesquisas com seres humanos no país
8
. Para garantir o 

anonimato dos participantes do estudo, o material empírico foi codificado, a fim de se manter seu 

anonimato. Portanto, foram identificados pela sigla “R” seguida dos números de um a doze. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Caracterização dos participantes 

 A amostra do estudo foi constituída por 12 profissionais – sendo 03 assistentes sociais, 

03 enfermeiros, 03 nutricionistas, 01 fisioterapeuta, 01 fonoaudiólogo e 01 psicólogo. A maioria 

dos participantes é do sexo feminino, sendo nove mulheres e três homens.  

  Quanto à faixa etária, verificou-se que nove residentes têm entre 20 e 29 anos de 

idade; dois, de 30 a 39 anos; e um, entre 40 e 49 anos. Os dados desta pesquisa revelam a 

predominância de profissionais na faixa etária mais jovem. Este fato pode estar relacionado à 

atratividade que um curso de residência apresenta para os profissionais recém-formados ao inseri-

los na prática hospitalar sem a exigência de experiências anteriores. 
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 Os participantes do estudo finalizaram a formação acadêmica entre os anos de 2001 e 

2011. Ressalta-se que a instituição de ensino de maior prevalência foi a Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Quanto à titulação, verificou-se que a maioria dos profissionais não tem 

especialização; três são especialistas; e um possui curso de Pós-graduação stricto sensu, no 

presente caso, de Mestrado.  

 No que diz respeito à formação religiosa dos profissionais inseridos no estudo, 

evidenciou-se uma maior predominância da religião católica (9), seguida da evangélica (2) e 01 

residente relatou não possuir religião. Vale ressaltar que esse resultado converge com dados de 

um levantamento realizado no Brasil, quando as religiões mais citadas pelos participantes foram a 

católica e a evangélica
9
. 

 As categorias apresentadas a seguir emergiram do material empírico do estudo, a partir 

das seguintes questões norteadoras: Qual a importância da assistência espiritual na prática dos 

cuidados paliativos? Como você utiliza a espiritualidade na assistência ao paciente sem 

possibilidade terapêutica de cura?  

Categoria 01 – A espiritualidade é um importante recurso terapêutico para promoção da 

qualidade de vida do paciente e família. 

A categoria 01 ressalta a compreensão de profissionais participantes do estudo, no que diz 

respeito ao reconhecimento da importância da assistência espiritual como recurso terapêutico na 

prática dos cuidados paliativos, como expressam os trechos dos discursos a seguir: 

Eu acho importante abordar a espiritualidade, pois oferece qualidade de vida ao 

paciente em seu estágio final [...] ajuda na recuperação do paciente. Noto que faz a 

diferença, propiciar ao paciente, nesse momento, qualidade de vida e paz (R3). 

 

Assistir essa dimensão permite que o paciente possa ter um término de vida melhor, 

com mais qualidade (R4). 

 

Acho muito importante a espiritualidade em cuidados paliativos, pois o paciente que 

já se encontra fragilizado, pode ter mais ânimo [...] para viver (R5). 

 

Acho benéfico, positivo e pode refletir no quadro clínico ou tratamento, seja o 

paciente criança, idoso, homem ou mulher (R6). 
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A espiritualidade em cuidados paliativos ajuda o outro a encontrar a paz interior que 

ele precisa [...]. Além disso, a fé trará tranquilidade e paz nesse momento tão difícil 

ao ser humano (R7). 

 

Após assistir à necessidade espiritual do paciente, apesar de ele não poder falar, 

demonstrou paz e tranquilidade (R12).                          

 

 Esses relatos deixam transparecer de modo enfático, a importância atribuída por estes 

profissionais da inserção da assistência espiritual na prática dos cuidados paliativos, visto que esta 

modalidade de cuidar propicia benefícios ao paciente, como paz, tranquilidade, o que contribui 

significativamente para uma melhor qualidade de vida do doente. Portanto, a espiritualidade 

emerge como um esteio essencial para suportar o desafio da iminência da morte. 

 Nessa perspectiva, a espiritualidade é reconhecida como uma prática significativa com o 

propósito de melhorar a saúde do indivíduo
10

. Especialmente, na assistência ao paciente sob 

cuidados paliativos, estudo aponta que assistir espiritualmente o indivíduo pode auxiliá-lo na 

promoção de equilíbrio, serenidade e bem-estar, além de lhe propiciar um suporte fundamental de 

enfrentamento e aceitação de sua atual condição
11

. Com base nesse entendimento, é inegável a 

contribuição da espiritualidade como modalidade de cuidar para propiciar uma melhor qualidade 

de vida ao doente sem recurso terapêutico de cura. 

É oportuno destacar que a qualidade de vida é conceituada como a percepção da pessoa 

sobre o seu estado físico, emocional e social. Reflete sua posição na vida, de acordo com o 

sistema de valores em que está inserida, como também em função dos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações. Por conseguinte, se expressa como uma sensação interior 

de conforto e bem-estar na execução de funções físicas, intelectuais e psíquicas, inseridas na 

família, no trabalho e na comunidade à qual pertence
12

. 

Contudo, faz-se mister salientar que o diagnóstico de uma doença incurável pode 

interferir negativamente na percepção de bem-estar das pessoas, acarretando desespero, a falta de 

esperança e de significado da vida de doentes sem possibilidade de cura
13

. 
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Primordialmente, a espiritualidade está relacionada com a procura transcendente de um 

sentido maior na aparente insensatez que emerge de sensações como dor, sofrimento, perda, 

angústia e, em última instância, do temor da morte. Atender à demanda de pacientes nessa busca é 

auxiliá-los no processo de aceitação à vida, tornando-os capazes de enfrentar os acontecimentos 

com serenidade e paz
14

. 

  Vale salientar que a Organização Mundial de Saúde
15 

ao conceituar a prática dos 

cuidados paliativos ressalta como um dos seus objetivos melhorar a qualidade de vida do paciente 

e de sua família, como também valorizar a importância da assistência espiritual, visto que a 

filosofia desta modalidade de cuidar fundamenta-se  em uma abordagem integral do ser humano, 

ou seja, a pessoa deve ser assistida em sua dimensão física e espiritual.  

Nesse sentido, merece destaque a importância da assistência espiritual na prática dos 

cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida do paciente, como também a de sua família.  

O suporte espiritual aos familiares do doente é de suma relevância para o enfrentamento da 

doença, perda e luto do seu ente querido, como expressa o trecho dos relatos a seguir: 

 

Se apegar à espiritualidade, [...]considero importante para fornecer esperança à 

família de paciente sob cuidados [...] (R6). 

 

É válido, tudo que se faz pelo bem-estar é positivo, seja para o paciente ou família. Já 

percebi angústia espiritual em familiares de pacientes terminais, principalmente 

quanto ao cônjuge. Pouco tempo depois encontramos esse cônjuge e foi relatado que 

a assistência recebida foi muito importante para superar a perda do marido (R10). 

 

Os relatos destes profissionais enfocam a espiritualidade como fonte de esperança e 

superação não apenas para o paciente, mas também para sua família. Aprender a conviver com o 

sofrimento e perdas no contexto de uma patologia incurável é um imenso desafio. Estudo ressalta 

que a espiritualidade promove um meio de resiliência visando suportar as pressões físicas e 

psicológicas sofridas, além de permitir um melhor enfrentamento das dificuldades
16

. 

Por conseguinte, é notória a necessidade da assistência espiritual não somente para o 
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doente, mas também para os seus familiares que precisam de apoio diante das adversidades, das 

atribulações e dos medos e temores vivenciados nesse período.  

Convém mencionar que a família é o sustentáculo do paciente, portanto, para fortalecê-lo 

e ajudá-lo a atravessar momentos difíceis e angustiantes, será imprescindível o suporte espiritual. 

Estudo aborda que a preparação espiritual e psicológica da família é de fundamental importância, 

pois as angústias, as expectativas e os questionamentos que se incorporam ao processo da doença, 

caso não sejam cuidados, transformam-se em obstáculos para o cuidar do seu ente querido
17

. 

Estudo evidenciou que, para a família, a espiritualidade é fonte de cura e manutenção da 

saúde, sendo necessário que os profissionais, envolvidos no manejo de pacientes sem 

possibilidades terapêuticas de cura, percebam suas necessidades e de seus familiares
16

. 

 A família é muito valorizada no âmbito dos cuidados paliativos, visto que, além de 

apoiar e estimular o paciente no enfrentamento do processo de adoecimento, representa seus 

valores e atende às suas demandas em situações que ele não pode resolver por si próprio
18

. 

Nesse sentido, os cuidados paliativos, cujo objetivo é de aliviar sintomas físicos, 

psicológicos, espirituais e sociais de pacientes e de sua família, desde o momento do diagnóstico 

até a morte e o luto, preenchem essa necessidade
19

. Ao atuar integrando ativamente o doente e sua 

família nos cuidados, essa modalidade de abordagem torna-se capaz de atendê-los, da melhor 

forma possível, minimizando o sofrimento
17

. 

 Ante o exposto, a categoria 01 revela o reconhecimento pelos profissionais inseridos no 

estudo quanto à relevância da espiritualidade como um suporte terapêutico para melhorar a 

qualidade de vida de pacientes sob cuidados paliativos e de seus familiares. 

Categoria 02 – Espiritualidade em cuidados paliativos: respeito à individualidade e às 

crenças do paciente  

 Nesta categoria, os relatos dos profissionais a seguir evidenciam o respeito à 

individualidade e crenças do paciente fora de possibilidades terapêuticas de cura, como 
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fundamentais para a promoção da assistência espiritual.   

Quando tento falar sobre espiritualidade e percebo alguma rejeição, eu respeito. 

Tento outras vezes, caso aconteça uma rejeição total eu evito abordar o assunto para 

não aborrecer o paciente (R2). 

 

Respeitando as crenças, desejos e individualidade do paciente (R3). 

 

Desde que o outro aceite e ache necessária a assistência espiritual, respeitando a 

individualidade, ajudando no processo de enfrentamento, com mais dignidade, desde 

que não seja imposto, sabendo respeitar as verdades que o outro traz consigo (R7). 

 

No tocante à espiritualidade, deve-se respeitar e não impor, trazendo essa discussão 

sempre que o paciente mostrar essa necessidade [...](R8). 

 

Deve-se respeitar a individualidade do paciente. Isso será bom tanto para o cuidador 

quanto para o ser cuidado (R9). 

 

O profissional pode discutir temas sem impor sua religião, sendo o paciente visto 

como ser ativo nesse processo (R11). 

 

Os trechos dos depoimentos contemplados na categoria 02 revelam com clareza a conduta 

ética destes profissionais na promoção dos cuidados paliativos ao paciente sem recurso 

terapêutico de cura. Nesse sentido, estudo
20

 destaca que o respeito da individualidade do paciente 

sob cuidados paliativos significa estar atento para o fato de que é preciso perceber a subjetividade 

do ser doente, prever as necessidades que vão surgindo, conforme a progressão da doença, e, 

sobretudo, prover essas necessidades com um cuidado holístico. 

Vale salientar que cada ser  humano elabora pessoalmente sua experiência de doença e a 

incorpora, de alguma maneira, à sua história de vida. Impõe-se, então, considerar tal experiência e 

tal pessoa de uma forma global, que não elimine a individualidade e a dimensão subjetiva. Em 

outras palavras, é necessário considerá-lo e tratá-lo na sua totalidade
21

. 

Sob este aspecto, pesquisa ressalta que para atender às necessidades globais do paciente é 

necessário atentar para seus aspectos espirituais, visto que a espiritualidade é compreendida como 

uma dimensão tão importante quanto as dimensões física, psíquica e social do ser humano para a 

construção de significado individual
10

. 
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Ademais, respeitar a individualidade do paciente compreende também acatar suas 

escolhas, sendo exercidas de maneira inquestionável.  Estas escolhas agregam-se a termos como 

liberdade, razão e domínio próprio, que são expressas mediante a sua autonomia. Assim, quanto 

ao reconhecimento do doente como ser autônomo, estudo aponta para a importância da 

participação do profissional da área da saúde como alguém capaz de informar o doente de suas 

possibilidades com verdade e respeito, reconhecendo as limitações impostas pela doença, e que 

maiores serão as possibilidades de preservação da autonomia desses indivíduos, tão logo tenham 

acesso a serviços de cuidados paliativos
22

.  

Nesse enfoque, ao promover os cuidados paliativos pode-se ajudar o paciente a encontrar 

sua melhor capacidade de decidir sobre sua vida, dependendo do tempo que se tem, e das 

condições do paciente em exercer sua competência decisória
23

. Conforme estudo, o ser humano 

possui o potencial natural de autopreservação e proteção, constituindo-se em uma força vital, 

afirmativa que o mobiliza para a ação consciente. Nessa concepção, respeitar o outro transcende 

os cuidados físicos com o corpo. Da mesma forma, implica compreender o indivíduo em suas 

múltiplas dimensões, envolvendo sensibilidade, valores, crenças, relações com Deus e a 

Natureza
24

. 

Com relação ao respeito às crenças e à expressão da religiosidade pelo paciente, estes 

aspectos foram enfatizados por alguns residentes participantes da pesquisa, conforme os seguintes 

relatos: 

Cabe ao profissional facilitar que cada vivência seja saudável para o processo de 

melhora do paciente, seja através do discurso religioso ou concepção de cada um, 

deixando aberto para o paciente sua espiritualidade (R1). 

 

O profissional que assiste espiritualmente precisa respeitar as crenças do paciente. 

Apesar de cada um ter sua religião, deve-se respeitar a do outro (R3). 

  

Incentivo o paciente a buscar forças entregando suas preocupações a Deus, a fazer 

suas orações, buscar em suas crenças forças para tornar o processo menos doloroso, 

estimulando tanto o paciente como a família a buscar a igreja. Tudo isso vai 

depender das crenças de cada paciente (R4). 
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Através da música, levar um livro, por exemplo, a Bíblia para ele conhecer melhor 

(R5). 

 

Independente de eu ser católico e o paciente ser evangélico, ateu ou budista, o 

ensinamento maior é o amor, compromisso, companheirismo e respeito com o 

próximo (R6). 

 

Eu considero fundamental respeitar as crenças[...] (R7). 

 

Vai depender da religião de cada paciente. Se é um paciente que acredita em santos, 

porque não ter uma imagem próxima ao leito dele e rezar? (R8). 

  

De acordo com a necessidade daquele paciente, eu identifico suas crenças, a partir 

daí ofereço uma palavra, leitura, vídeo, música, algo que fizesse bem (R9). 

 

Eu costumo chamar o padre ou pastor, fazer uma leitura bíblica, se o paciente for 

cristão (R11).  

 

 Os depoimentos ressaltados revelam a preocupação dos profissionais ao promoverem 

assistência espiritual o paciente sob cuidados paliativos, em respeitar às suas crenças e expressões 

religiosas de acordo com as suas necessidades, mediante ações, como: estimular a crença do 

paciente a partir da sua aproximação com Deus, oração/ reza, ensinamentos por meio da palavra, 

leitura  de livros religiosos músicas e vídeos.  

 Estudo sobre as práticas da espiritualidade para assistir pacientes, no contexto dos 

cuidados paliativos, converge com estes relatos, conforme as ações a seguir: estimular a fé e 

incentivar as crenças preexistentes no indivíduo; e facilitar seu relacionamento com Deus
16

. 

 É oportuno mencionar que, em geral, a religião proporciona um sistema de orientação 

através do qual muitas pessoas lidam com as consequências de eventos de vida estressantes e no 

ambiente de graves doenças ou no contexto dos cuidados paliativos
25

. Por este motivo, é 

importante que os profissionais de saúde estejam atentos às crenças de cada paciente, percebendo 

a espiritualidade como uma via de mão dupla, na qual ocorrem trocas solidárias e afetivas entre 

profissionais e pacientes, resultando em harmonia no processo de trabalho da equipe 

interdisciplinar
10

. 

 Nesta perspectiva, estudo destaca que entender e aceitar que o outro é um ser permeado 
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de crenças baseadas em suas respectivas religiões, influenciam positivamente no modo como o 

profissional percebe o indivíduo e sua maneira de enfrentar o adoecimento e seus significados
26

.  

            No caso do paciente não ter religião, pesquisas
14,16

. assinalam que é possível prover 

conforto espiritual via exercício da caridade, que pode aparecer na prestação de atenção e suporte 

a outros pacientes; diálogo reflexivo sobre questões espirituais e promoção do relacionamento 

com amigos e com familiares. Por conseguinte, a promoção do cuidado espiritual independe da 

religião do profissional e do paciente,  como enfatiza o  relato a seguir: “Independente de eu ser 

católico e o paciente ser evangélico, ateu ou budista, o ensinamento maior é o amor, 

compromisso, companheirismo e respeito com o próximo”(R6). Assim, fica evidente a 

necessidade de respeitar o paciente como uma pessoa que deve ter sua dignidade garantida, 

respeitando os valores e crenças individuais de cada um.   

 Contudo é, necessário que os profissionais estejam atentos quando a religião pode 

desencadear problemas, principalmente no caso da religião punitiva em que há uma sensação de 

que Deus está castigando ou abandonando o paciente e causar conflitos quanto às condutas 

terapêuticas
27

.  Vale salientar que o mencionado enfoque não foi referenciado pelos residentes 

participantes do estudo. Isto denota a necessidade de uma visão  mais ampla dos profissionais 

acerca dessa questão. 

 Outro aspecto merecedor de destaque, relacionado a crenças e expressões religiosas 

mencionado  por alguns residentes, diz respeito  a importância do apoio de religiosos no cuidado 

espiritual ao paciente sob cuidados paliativos. Nesse contexto, pesquisa sobre os cuidados 

paliativos, destaca que a experiência profissional dos agentes pastorais e conselheiros espirituais é 

de suma importância na prática dos cuidados paliativos, visto que podem rezar com os pacientes, 

realizar rituais e ouvir suas questões existenciais
28

. 

 Estudo sobre as concepções de profissionais da saúde acerca da religiosidade e 

espiritualidade relata que, tendo em vista a escassez de serviços de apoio religioso nos hospitais 
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brasileiros, confirma a necessidade de um trabalho conjunto entre equipe e representantes 

religiosos vinculados ou não às instituições hospitalares
29

. Além disso, a experiência profissional 

dos agentes pastorais e conselheiros espirituais, visto que podem rezar com os pacientes, realizar 

rituais e ouvir suas questões existenciais, é um ingrediente importante da abordagem 

interdisciplinar e abrangente que os cuidados paliativos denotam
28

. 

 Contudo, é importante estar atento, uma perspectiva reducionista de reconhecer no 

capelão ou representante religioso a figura responsável pela prestação de cuidados espirituais é 

um obstáculo que impede os profissionais de identificarem as necessidades espirituais
30

 

dificultando a implementação de cuidados paliativos.  Evidenciou-se nesta categoria, a 

valorização dos profissionais investigados quanto ao respeito à individualidade e às crenças do 

paciente. 

 

Categoria 03 - A comunicação na assistência espiritual ao paciente sob cuidados paliativos 

   A categoria 03 contempla a valorização da comunicação como recurso terapêutico  de 

grande relevância para o profissional ao promover o cuidado espiritual ao paciente sob cuidados 

paliativos, como revelam os trechos dos depoimentos a seguir: 

Contato mais real, por meio da fala, uma comunicação, permite uma melhor conexão 

com o paciente sob cuidados paliativos (R1). 

 

Dar sempre uma palavra de apoio, um toque, estar atento a um olhar do paciente, 

algo que ele expressa mesmo em seu estado crítico, conversar, dar atenção [...] ao 

gestual (R3). 

 

Através da fala e compartilhando a respeito de sua condição [...] (R5).  

 

Eu converso sobre religião, fé, dogmas da igreja e suas crenças [...] (R6).  

 

Escutando, acolhendo, dando uma palavra de conforto e incentivo, ajudando-o a 

entender o que é melhor para ele (R7). 

 

Através da conversa[...](R9). 

 

Busco atender suas demandas espirituais através de conversa (R11). 
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Eu, pego na mão, promovo um toque, falo algo em seu ouvido, coisas boas, de Deus, 

confortando-o (R12). 

 

 Nas falas desses residentes é nítida a preocupação em atender às necessidades espirituais 

dos pacientes, por meio da comunicação verbal e não verbal. Eles destacam a importância do  

diálogo, da escuta, do toque e do olhar como elementos terapêuticos para propiciar ao paciente 

sob cuidados paliativos apoio, conforto, como também para fortalecer  o vínculo entre o 

profissional e o paciente.  

 No que concerne ao cuidado espiritual, pesquisa chama atenção que a comunicação 

deve-se sobrepor aos valores e às crenças individuais do profissional e alcançar o nível de 

entendimento e a clareza do paciente
20

. Outro estudo acrescenta que a relevância do tipo de 

linguagem utilizada depende do grau de comprometimento do paciente, porém é possível se 

comunicar passando informações que confortam diante de uma doença incurável
31

.   

 No tocante a comunicação verbal destaca-se o diálogo, como elemento essencial para 

que o paciente possa decidir e colaborar ativamente com as ações de cuidado. Em cuidados 

paliativos, pacientes, profissionais e familiares têm o diálogo como instrumento principal ante a 

inutilidade das tecnologias para enfrentar a doença. Além disso, o diálogo pode diminuir a 

distância entre profissional e paciente
32 

 Por outro lado, convém lembrar que, para a comunicação entre profissional de saúde e 

paciente se consolidem de maneira profícua, é essencial ser acompanhada por emoções e 

sentimentos, dessa forma transmitindo não apenas o significado próprio da palavra, mas também 

os sentimentos que vêm implícitos na mensagem. Tais fatos são realizados através da 

comunicação não verbal, por meio da qual é possível compreender os sentimentos nos 

relacionamentos interpessoais
33

.
 
 

 Nesse sentido, estudo sobre a importância da assistência espiritual na prática dos 

cuidados paliativos destaca a escuta como uma maneira de estar presente na vida do paciente. 
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Além disso, acrescenta também que o ouvir é responder às suas angústias e permite que este se 

sinta compreendido
14

. 

 É premente no discurso destes residentes a preocupação em escutar o paciente e buscar 

suas opiniões e crenças. Nesse aspecto, estudo salienta que para a identificação das principais 

necessidades do paciente, uma das mais pungentes habilidades de comunicação indispensável aos 

profissionais da saúde é a escuta, devendo acontecer de maneira atenta e reflexiva
33

. 

 Outra pesquisa sobre a importância da assistência espiritual na prática dos cuidados 

paliativos destaca a escuta como uma maneira de estar presente na vida do paciente. Ressalta 

ainda que o ouvir é responder às suas angústias e permite que esse se sinta compreendido
14

. 

 O contato físico também foi mencionado por alguns residentes, como uma prática 

espiritual. Nesse sentido, estudo sugere que o toque desperta emoções e, por isso, é muito bem- 

vindo ao cumprimentar-se o paciente no início da interação ou na despedida, quando o paciente 

está deprimido, sente-se sozinho, está com dor ou com autoestima diminuída
33

. O uso do toque 

afetivo é de suma relevância no contexto da atenção paliativa, uma vez que se relaciona com o 

cuidado na dimensão espiritual. 

 Destaca-se ainda o contato visual que facilita a interação com os pacientes. Sobre este 

aspecto, pesquisa revela que o olhar, além de retratar emoções, possui importante função ao 

regular o fluxo da conversação. Ademais, a interrupção do contato visual pode denotar 

desinteresse na continuidade da conversação, fazendo com que a interação seja interrompida ou 

prejudicada
18

. Deste modo, a comunicação não verbal mostra sinais imprescindíveis para a 

aproximação e o estabelecimento de vínculo de confiança tão necessários à prática da 

espiritualidade.  

 No que diz respeito a importância da comunicação para fortalecer o vínculo entre o 

profissional e o paciente na prática dos cuidados paliativos, estudo destaca que ao permear as 

relações humanas no cotidiano assistencial, a comunicação se traduz, como um elemento 
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diagnóstico e terapêutico, sendo capaz de identificar demandas assistenciais e acolhê-las 

terapeuticamente, produzindo vínculos com os doentes sob cuidados paliativos
34

.  

 Estudo ressalta que especialmente nos pacientes sem possibilidades terapêuticas de cura, 

verifica-se o desejo em ser compreendido como um ser humano que sofre e que passa por 

conflitos existenciais, em que os fármacos ou os aparelhos de alta tecnologia sozinhos não podem 

prover. Assim, além de compartilhar seus medos e anseios relacionando-se com seus pares, 

através da comunicação e expressões de afeto na relação com o paciente, ele se sente confortado e 

compreendido pela equipe de saúde
33

. Logo, o relacionamento interpessoal que ocorre entre o 

profissional e o paciente, no processo do cuidar, tem sua essência nas habilidades de 

comunicação, e isso é fundamental para que a assistência espiritual seja benéfica. 

 Contudo, estudo relata alguns obstáculos para executar um suporte espiritual adequado, 

como a falta de tempo para o diálogo prolongado entre a equipe de saúde e o paciente, resultando 

em dificuldades para identificar as reais necessidades do próprio paciente
35

. Nesse contexto, 

apenas um profissional participante da pesquisa  mencionou como obstáculo a falta de tempo, 

como revela a fala seguir: “[...] acho complicado, pois lidando com paciente debilitado precisa-se 

de uma conduta rápida.” (R6)  

 No que concerne aos cuidados espirituais, estudo sobre a produção cientifica 

internacional
30

 refere que a falta de tempo se configura como um obstáculo à inclusão da 

espiritualidade na assistência ao paciente. Assim, esta categoria ressalta as diversas maneiras de 

atender às necessidades espirituais do paciente, seja pela comunicação verbal e não verbal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na presente pesquisa foi ressaltada, pelos profissionais participantes, a importância da 

espiritualidade como recurso terapêutico, contribuindo para promover uma melhor qualidade de 
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vida, paz e esperança ao indivíduo sob cuidados paliativos e suporte para sua família. Constatou-

se também a ênfase no respeito à individualidade e às crenças religiosas do paciente, valorizando 

a comunicação no estabelecimento de vínculos para efetivação da assistência espiritual. 

O trabalho representa uma contribuição relevante para prática dos profissionais de saúde, 

no campo dos cuidados paliativos, pois propicia a discussão de um tema cercado por tabus, 

misterioso, às vezes, inviolável, mas que é o reflexo de bem-estar, conforto e tranquilidade, 

constituindo-se esteio essencial para suportar o desafio da iminência da morte. Vale salientar que 

o estudo apresenta limitações, relacionadas ao fato de ter sido realizado em apenas uma 

instituição e com um número de participantes reduzido, tendo em vista tratar-se de uma pesquisa 

de abordagem qualitativa. Ressalta-se ainda o desafio de estudar uma temática subjetiva que 

envolve tabus para o campo científico, além de dificuldades relacionadas à complexidade do 

fenômeno estudado. 

Ante o exposto, considera-se que esta pesquisa subsidiará a produção de novos 

conhecimentos na área da espiritualidade, promovendo a disseminação da temática, a capacitação 

e atualização dos profissionais da área da Saúde e debates acerca dos cuidados paliativos. 

Enfatiza-se também que os profissionais inseridos no estudo demonstraram valorizar a abordagem 

integral à saúde sob a ótica do cuidado espiritual. 
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Buscamos nesta dissertação abordar a espiritualidade destacando sua importância para o 

cuidado ao paciente sob Cuidados Paliativos 

O texto deste trabalho, organizado em dois artigos científicos, traz um conteúdo que 

contempla uma pesquisa bibliométrica acerca da espiritualidade e cuidados paliativos no capitulo 

de Revisão da Literatura. Este estudo evidenciou os indicadores bibliométricos referentes a 

produção cientifica acerca da espiritualidade em cuidados paliativos dos últimos 5 anos e 

identificou lacunas com relação a ausência de dados relevantes para caracterização da produção 

científica nos artigos internacionais. O estudo apresentou algumas limitações, tais como número 

pequeno de publicações sobre a temática no cenário nacional e internacional, o que dificulta a 

generalização dos indicadores. Além disso, o reduzido numero de eixos temáticos demonstrou a 

pouca variedade de abrangência dos estudos.  

A pesquisa exploratória de natureza qualitativa, trouxe nas categorias elencadas a essência 

do entendimento dos residentes da área da saúde participantes da investigação sobre a valorização 

do cuidado espiritual ao paciente sob cuidados paliativos. Os relatos demonstram que eles 

entendem a espiritualidade como um importante recurso terapêutico para promoção da qualidade 

de vida do paciente e família e utilizam estratégias de cuidados espiritual como: respeito à 

individualidade e às crenças do paciente e a comunicação verbal e não verbal. 

Os estudos representam uma contribuição relevante para prática dos profissionais de 

saúde, no campo dos cuidados paliativos, pois propicia a discussão de um tema cercado por tabus, 

mas que é o reflexo de bem-estar, conforto e tranquilidade, promovendo  o suporte para paciente 

sem possibilidade terapêutica de cura e seus familiares. Tais resultados ressaltam a importância de 

novas investigações acerca do tema e uma maior disseminação no meio acadêmico. 

Diante do exposto, considera-se este estudo relevante para o campo da Saúde, em 

particular, para o âmbito assistencial, uma vez que poderá estimular os profissionais dessa área a 

refletirem mais sobre a prática do cuidado espiritual com o paciente sob cuidados paliativos. 

Ademais, poderá subsidiar novas pesquisas acerca da temática investigada, visto que são poucos 

os estudos disseminados na literatura nacional a esse respeito.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado participante, estamos realizando uma pesquisa intitulada Cuidados paliativos 

e espiritualidade: estudo com residentes da área da Saúde, cujos objetivos são:  averiguar 

a compreensão de residentes de saúde a respeito da assistência espiritual na prática dos 

Cuidados Paliativos; e Investigar a vivência de residentes ao prestar assistência espiritual ao 

paciente sem recurso terapêutico de cura ou em fase terminal. 

 Portanto, solicitamos seu consentimento para participar da pesquisa e para que os 

dados obtidos da mesma possam ser apresentados em eventos e publicados em revistas 

cientificas da categoria. Vale ressaltar que seu nome será mantido em sigilo, assim como a sua 

autonomia em decidir participar ou não desse estudo, tendo a liberdade de desistir a qualquer 

momento. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, você não é 

obrigado a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades propostas. Caso decida 

não participar, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum 

prejuízo. A pesquisa é aparentemente isenta de riscos, mas pode geral algum tipo de 

desconforto no tocante a perguntas de cunho pessoal. 

 

Eu concordo em participar desta pesquisa, declarando para os devidos fins, que cedo 

os direitos de minha entrevista, podendo ser usada integralmente, ou em partes, sem restrições 

de prazos e citações, desde a presente data. Da mesma forma, autorizo o uso das citações a 

terceiros, sua publicação e divulgação em eventos científicos, que ficará sob a guarda da 

Universidade Federal da Paraíba. 

Diante do exposto declaro que fui devidamente esclarecido e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

 

João Pessoa, ___/____/_____. 

 

_______________________________ 

Assinatura do participante 

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Telefones para contato a com pesquisadora: 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFPB: 3216-7109. 

Coordenação do NEPB – CCS/UFPB: 3216-7735  

Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa do HULW – UFPB: 3216 7964 
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APÊNDICE B 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

I. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Idade: ____________________________________________________ 

Estado Civil: _______________________________________________ 

Religião: _______________________________________________ 

Formação / profissão:___________________________________ 

Instituição e ano de término do curso: _____________________ 

Especialização: ___________________________ano de término:_________ 

Capacitação: ____________________________ano de término:__________ 

Curso de atualização: _______________________ano de término:________ 

 

II. ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 Qual a sua compreensão acerca da espiritualidade e dos cuidados paliativos?  

 Qual sua opinião sobre a assistência espiritual na prática dos Cuidados Paliativos? 

 Qual o seu entendimento acerca da importância da assistência espiritual na prática 

dos Cuidados Paliativos?   

 Como você utiliza a espiritualidade na prática dos cuidados paliativos direcionado 

ao paciente sem recurso terapêutico de cura e em fase terminal (criança, adulto e 

idoso)? 

 Comente sobre sua vivência como profissional da saúde ao prestar assistência 

espiritual. 
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ANEXO A 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B 

DIRETRIZES PARA AUTORES DA  

REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Os artigos podem ser redigidos em português, inglês e espanhol e devem ser inéditos e 

destinar-se exclusivamente à Revista da Escola de Enfermagem da USP, não sendo permitida 

sua apresentação simultânea a outro periódico, na íntegra ou parcialmente, tanto no que se 

refere ao texto, como às figuras ou tabelas. Artigos que apresentarem semelhanças com outros 

já publicados serão excluídos do processo de avaliação em qualquer fase. 

Por ocasião do aceite do artigo para a publicação, quando redigidos em inglês ou espanhol por 

autores procedentes de países (ou radicados em) de língua portuguesa, será solicitada uma 

cópia em português da versão final. 

 

A REEUSP possui uma edição on line no idioma inglês. Quando o trabalho for aprovado para 

publicação, a tradução deverá ser providenciada de acordo com as orientações da Revista, 

sendo o custo financeiro de responsabilidade dos autores. 

  

Categorias de artigos aceitos pela Revista 

Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos, com metodologia rigorosa, 

resultados claramente expostos, discussão adensada e que agregue valor à ciência de 

Enfermagem. Limitado a 15 páginas. 

  

Estudo teórico: análise de construtos teóricos da ciência de enfermagem ou áreas correlatas, 

levando ao questionamento de modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras 

pesquisas. Limitado a 15 páginas. 

  

Artigo de revisão 

  

Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a síntese de múltiplos estudos 

publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma área ou tema específicos, 

contribuindo para o aprofundamento do conhecimento. São necessários padrões elevados de 

rigor metodológico e clareza na apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga 
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identificar as características dos estudos incluídos na revisão. Etapas da revisão integrativa: 

elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica dos 

estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. Limitada a 

20 páginas. 

  

Revisão sistemática: método de pesquisa amplo, conduzido por meio da síntese rigorosa de 

resultados de estudos originais, quantitativos ou qualitativos, com o objetivo de responder 

claramente a uma questão específica e de relevância para a enfermagem ou para a saúde. 

Descreve com pormenores o processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados 

para seleção daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na 

síntese dos resultados obtidos pelos estudos revisados, que poderão ou não incluir metanálise 

ou metassíntese. Limitada a 20 páginas. 

  

Relato de experiência profissional: estudo de caso contendo análise de implicações 

conceituais, descrição de procedimentos com estratégias de intervenção ou evidência 

metodológica apropriada de avaliação de eficácia, de interesse para a atuação de enfermeiros 

em diferentes áreas. Limitado a 10 páginas. 

  

Carta ao editor: destinada a comentários de leitores sobre os trabalhos publicados na Revista, 

expressando ou não concordância sobre o assunto abordado. Limitada a meia página. 

  

Descrição dos procedimentos 

Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado pela Secretaria quanto ao 

cumprimento das normas estabelecidas nas Instruções aos Autores, sendo devolvido para 

adequação, em caso de não atendimento às normas. Se aprovado nessa fase, o artigo é 

encaminhado para a Editora Científica que, com a colaboração das Editoras Associadas, dará 

início à avaliação do conteúdo do ponto de vista científico e da contribuição ao 

desenvolvimento da ciência de Enfermagem. O artigo é então encaminhado para dois 

relatores, que o analisam com base no Instrumento de Análise e Parecer elaborado 

especificamente para tal finalidade e opinam sobre o rigor metodológico da abordagem 

utilizada. Havendo discordância nos pareceres, o artigo é encaminhado a um terceiro relator. 

O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. Os pareceres dos relatores 

são analisados pelo Conselho Editorial que, se necessário, indica as alterações a serem 
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efetuadas. Os trabalhos seguem para publicação somente após a aprovação final dos 

pareceristas e do Conselho Editorial. 

  

Eventuais conflitos de interesse devem ser esclarecidos. 

 

Forma e preparação dos artigos 

O texto deve ser digitado na ortografia oficial em folhas de papel tamanho A4, com espaço 

entrelinhas de 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, e margens superior, inferior e 

laterais de 2,5 cm. 

  

·        A Página de título deve conter: 

título do artigo (máximo de 16 palavras) em português, inglês e espanhol, sem abreviaturas e 

siglas; 

nomes completos e sem abreviações dos autores, numerados em algarismos arábicos, com a 

titulação universitária máxima de cada autor e as Instituições às quais pertencem; 

indicação do nome do autor responsável, seu endereço para correspondência, telefone para 

contato e e-mail. O uso de endereço residencial deve ser evitado, pois ficará disponível na 

Internet; 

quando o artigo for extraído de tese ou dissertação, indicar por asterisco, em nota de rodapé o 

título, o ano e a instituição onde foi apresentada; 

  

·        Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e espanhol 

(resumen), com até 150 palavras (máximo de 900 caracteres), explicitando o objetivo da 

pesquisa, o método, os resultados e a conclusão. 

  

·        Descritores: devem ser indicados de três a seis descritores que permitam identificar o 

assunto do trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: português (descritores), inglês 

(descriptors) e espanhol (descriptores), extraídos do vocabulário DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME, ou MeSH (Medical Subject Headings), 

elaborado pela NLM (National Library of Medicine). 

  

·        Texto 

O corpo do texto do artigo deverá conter parágrafos distintos com: Introdução, Método, 

Resultados, Discussão, Conclusão e Referências. 
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Introdução: deve ser breve, definir o problema estudado, destacando a sua importância, e as 

lacunas do conhecimento. 

  

Método: os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de 

seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. É necessário inserir o número do 

protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e informar que a pesquisa foi 

conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos. 

  

Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, descrevendo somente os dados 

encontrados, sem interpretações ou comentários. Podem ser acompanhados por tabelas, 

quadros e figuras, para facilitar a compreensão. O texto deve complementar e não repetir o 

que está descrito nas ilustrações. 

  

Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, enfatizando 

aspectos novos e relevantes observados no estudo e discutindo as concordâncias e as 

divergências com outras pesquisas já publicadas. 

  

Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou às hipóteses do estudo, fundamentada nos 

resultados e na discussão, coerente com o título, a proposição e o método adotados. As 

limitações do estudo também devem ser destacadas. 

  

Referências: 

No texto, as citações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, 

sobrescritos e entre parênteses, sem menção do nome dos autores. Se forem sequenciais, 

deverão ser indicados o primeiro e o último número, separados por hífen, ex.: (1-4) ; quando 

intercalados, deverão ser separados por vírgula, ex.: (1-2,4). 

  

 As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser apresentadas de acordo 

com o Estilo “Vancouver”, elaborado pelo ICMJE, disponível no endereço eletrônico 

(http://www.icmje.org) e os títulos dos periódicos abreviados de acordo com a List of 

Journals Indexed for MEDLINE (http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Incluir as 

referências estritamente pertinentes ao assunto abordado, atualizadas (5 anos), de abrangência 

nacional e internacional. Evitar a inclusão de número excessivo de referências na mesma 
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citação. A lista apresentada no final do artigo deve ser numerada de acordo com a sequência 

em que os autores foram citados no texto.  O número de referências não deve ultrapassar a 30. 

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

  

Os artigos publicados na Revista da Escola de Enfermagem da USP devem ser citados 

preferencialmente no idioma inglês, na versão on line, a partir de 2009. 

 

Depoimentos: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem ser citados entre 

aspas, em itálico, com sua identificação codificada a critério do autor e entre parênteses. 

 

Ilustrações: tabelas, quadros e figuras, no máximo de cinco, obrigatoriamente, devem estar 

inseridas no corpo do texto do artigo. 

 

Fotos e Imagens – serão publicadas exclusivamente em P&B, com resolução final de 300 dpi. 

 

Agradecimentos: a pessoas que prestaram colaboração intelectual ao trabalho,  desde que haja 

permissão expressa dos nomeados; fontes de financiamento de  instituições públicas ou 

privadas que deram apoio, assistência técnica e outros auxílios. 

 

Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade de uma errata 

deverão enviá-la à Secretaria da Revista por e-mail. 

  

Para exemplos recomendamos consultar o documento Citing Medicine, adaptado pela NLM 

para as suas bases de dados e atualmente utilizado pelo Uniform Requirements 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2). 

  

Observação: Devem ser evitadas citações de documentos não indexados na literatura 

científica mundial e de difícil acesso, em geral de divulgação circunscrita a uma instituição ou 

a um evento. Da mesma forma, informações citadas no texto, extraídas de documentos 

eletrônicos que não sejam mantidos permanentemente em sites, não devem fazer parte da lista 

de referências. 
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O artigo deve ser encaminhado on line (http://mc04.manuscriptcentral.com/reeusp-scielo), 

acompanhado de carta ao Editor informando os motivos pelos quais a REEUSP foi 

selecionada para submissão.  Adicionalmente, devem ser destacados os avanços e as 

contribuições do texto frente as publicações recentes já veiculadas sobre a temática. 

  

REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 

CEP 05403-000 – São Paulo - SP – BRASIL  

E-mail: nursingscholar@usp.br 
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ANEXO C 

DIRETRIZES PARA AUTORES DA REVISTA DE ENFERMAGEM ANNA NERY 

 

Forma e preparação de manuscritos 

Os manuscritos deverão ser redigidos na ortografia oficial em espaço duplo na fonte Times 

New Roman tamanho 12 

Categorias de manuscritos 

Pesquisa Original: relatório de investigação de natureza empírica ou experimental original e 

concluída de Enfermagem ou áreas afins, segundo a metodologia científica, cujos resultados 

possam ser replicados e/ou generalizados. Recomenda-se a adoção da estrutura convencional 

contendo: 

(a) Introdução: apresentar o problema de estudo, destacar sua importância e lacunas de 

conhecimento; objetivos e outros elementos necessários para situar o tema da pesquisa. 

(b) Revisão da literatura: selecionar a literatura relevante que serviu de base à investigação da 

pesquisa proposta de modo a proporcionar os antecedentes para a compreensão do 

conhecimento atual sobre o tema e, evidenciar a importância do novo estudo. Quando não for 

necessário criar um capítulo para a Revisão da Literatura, em consideração à extensão 

histórica do assunto, o mesmo poderá ser inserido na Introdução. 

(c) Método: incluir de forma objetiva e completa a natureza/tipo do estudo; dados sobre o 

local onde foi realizada a pesquisa; população/sujeitos do estudo e seus critérios de seleção; 

material; equipamentos; procedimentos técnicos e métodos adotados para a coleta de dados; 

tratamento estatístico/categorização dos dados; informar a aprovação por Comitê de Ética em 

Pesquisa, a data e o número do protocolo. 

(d) Resultados: os resultados devem ser apresentados de maneira clara, objetiva e em 

sequência lógica, utilizando ilustrações quando necessário. 

(e) Discussão: pode ser redigida juntamente com os resultados, a critério do(s) autor(es). 

Deve destacar a compatibilidade entre os resultados e a literatura relevante ressaltando os 

aspectos novos e/ou fundamentais, as limitações do estudo e a indicação de novas pesquisas. 

(f) Conclusões: apresentar considerações significativas fundamentadas nos resultados 

encontrados e vinculadas aos objetivos do estudo. Outros formatos de pesquisa poderão ser 

aceitos, quando pertinentes à natureza do estudo. Os manuscritos poderão ter até 18 

referências e 20 laudas impressas de acordo com as especificações no item composição de 

manuscritos. 

Reflexão: análise de aspectos teóricos e/ou construção de conceitos e/ou constructos teóricos 

da Enfermagem ou áreas afins oriunda de processo reflexivo, discernimento e de consideração 

atenta do(s) autor(es), que poderá contribuir para o aprofundamento de temas profissionais. 

Os manuscritos poderão ter até 15 referências e 20 laudas impressas, de acordo as 
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especificações no item: composição de manuscritos. 

Relato de experiência: refere-se às descrições de experiências de assistência, ensino, pesquisa 

e extensão na área da Enfermagem ou afins, para divulgar aspectos inéditos e originais 

envolvidos. Os manuscritos de relato de experiência poderão ter até 15 referências e 20 laudas 

impressas devendo estar de acordo com o item composição de manuscritos. 

Revisão crítica: apresentação avaliativa, crítica e sistematizada da evolução científica de um 

tema da Enfermagem ou áreas afins fundamentada na literatura considerada pertinente e 

relevante. A delimitação do tema e os procedimentos adotados deverão estar descritos e a 

interpretação do(s) autor(es) e conclusão deverão estar presentes. Os manuscritos de revisão 

poderão ter um mínimo de 15 e um máximo de 20 referências e 15 laudas impressas devendo 

estar de acordo com o item composição de manuscritos. 

Biografia: constitui-se na história de vida de pessoa que tenha contribuído com a Enfermagem 

ou áreas afins. Deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão; e evidenciar o processo 

de coleta de dados que permitiu a construção biográfica. Os manuscritos de biografia poderão 

ter até 10 referências e 10 laudas impressas, de acordo com as especificações no item: 

composição de manuscritos. 

Forma 

Citações no texto: as citações de autores no texto precisam estar em conformidade com os 

exemplos sugeridos e elaborados segundo o estilo "Vancouver" (em anexo) e apresentar o 

número da referência da qual foram subtraídas, sem o nome do autor, de acordo com a ordem 

em que foram citados no texto. Os números que identificam os autores devem ser indicados 

sobrescritos, Ex.: As ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, em suas várias 

dimensões, podem ser vivenciadas mais plenamente entre profissionais e famílias, quando se 

considera a dinâmica interna de multiplas cuidatividades1.   Em caso de citações seqüenciais, 

deverão ser indicados o primeiro e o último, separados por hífem, ex.: 1-5; quando houver 

necessidade de citações intercaladas, os números deverão ser separados por vírgula, ex.: 1-3,6. 

  Na transcrição "ipsis literes" de citações a indicadção a página da referência adotada é uma 

exigência. Ela deve estar localizada após o número da referência seguido de dois pontos, ex.: 

3:16-18, e deve atender aos seguintes critérios: (a) até três linhas de citação, usar aspas na 

seqüência do texto normal; (b) mais de três linhas de citação, destacá-la em nova linha, em 

bloco próprio distinto do texto normal, sem aspas, com espaço simples e recuo de 3 espaços 

da margem esquerda.   Os dados empíricos recortados em pesquisas qualitativas devem ser 

apresentados em nova linha, em bloco próprio distinto do texto normal, em itálico (apenas 

nesse caso), sem aspas, com espaço simples e recuo de 2cm da margem esquerda. Esses dados 

devem estar identificados por siglas, para entrevistas ou pseudônimos, ex.: [...] os usuários 

desse serviço de saúde são bastante consciente da necessidade do próprio envolvimento no 

tratamento de sua doença para um resultado mais satisfatório [...] (E2). 

Notas de rodapé: deverão ser indicadas por letras, sendo no máximo três. As notas de rodapé, 

quando imprescindíveis, serão indicadas como se segue: a primeira nota, b segunda nota e c 

terceira nota. 

Resumos e descritores: devem conter até 150 palavras para manuscritos de pesquisa, reflexão, 

relato de experiência, revisão crítica e biografia, acompanhados das versões em espanhol 

(resumen) e inglês (abstract). Os resumos devem ser informativos de acordo com a NBR 
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6028 da ABNT, de novembro de 2003, para manuscritos nacionais. Deve indicar o(s) 

objetivo(s) do estudo, o método, principais resultados e conclusões. Para manuscritos 

internacionais, o resumo informativo deve apresentar todas as partes do texto de maneira 

sintética. Os descritores são palavras fundamentais para a classificação da temática abordada 

no manuscrito em bancos de dados nacionais e internacionais. Serão aceitos entre 03 e 05 

descritores. Após a seleção desses descritores, sua existência em português, espanhol e inglês 

deve ser confirmada pelo(s) autor(es) no endereço eletrônico http://decs.bvs.br (Descritores 

em Ciências da Saúde - criado por BIREME). A terminologia para os descritores deve ser 

denominada no manuscrito como se segue: palavras-chave, palabras clave e keywords. 

Tabelas: Devem ser enviadas junto com o conteúdo do artigo no "Passo 5" da submissão on-

line, simplesmente copiando e colando em formato texto, e não como imagens. Todas as 

tabelas deverão ser incluídas no corpo do texto com as respectivas identificações (número, 

título e notas explicativas, quando houver). Os locais sugeridos para a inserção de tabelas, 

segundo sua ordem de aparição, devem ser destacados no texto. As tabelas devem apresentar 

um título breve e ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, conforme a 

ordem em que forem citadas no texto, restringindo-se a 05 no total; além disso, devem 

apresentar dado numérico como informação central, e não utilizar traços internos horizontais 

ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé da tabela, precedidas pelo 

símbolo *. Para a elaboração de tabelas e gráficos, usar preferencialmente programas como o 

Microsoft Word ou Excel 

Gráficos e Ilustrações: Deverão ser enviados no Passo 6 e deverão seguir o padrão da revista. 

Largura igual ou superior a 1000 px e DPI igual ou maior que 300 deverão obrigatoriamente 

ser arquivos com extensão JPG, GIF, PNG, PSD ou TIF. Logo após o upload, na página 

seguinte, serão exibidas as miniaturas das imagens, clique no ícone para editar o título e a 

legenda de cada imagem submetida. Deve-se destacar no texto os locais sugeridos para a 

inserção de gráficos e ilustrações, segundo sua ordem de aparição, bem como, apresentar um 

título breve e numerá-los consecutivamente com algarismos arábicos, conforme a ordem em 

que forem citados no texto, restringindo-se a 05 no total. As figuras devem conter legenda, 

quando necessário, e a fonte quando for extraída de uma obra publicada, bem como, a fonte 

de qualquer ilustração, publicada ou não, deve ser mencionada abaixo da figura. 

Referências bibliográficas: o número de referências deve seguir a quantidade determinada 

para cada categoria de manuscrito apresentado à Revista (ver categorias de manuscritos). A 

apresentação das referências deve ter espaço simples e fonte Times New Roman tamanho 12, 

sem parágrafos e recuos, e numeradas de acordo com sua ordem de aparição no texto, de 

acordo com as normas do International Committee of Medical Journal Editors 

(http://www.icmje.org), conhecidas como "Normas de Vancouver". 

A veracidade das referências é de responsabilidade do(s) autor(es). 
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