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RESUMO 

 

 

Navarine, T.C.R.R.  Cuidado espiritual em enfermagem: contribuição para a 

educação acadêmica segundo o pressuposto filosófico de Callista Roy. [Dissertação]. 

João Pessoa, PB.  Universidade Federal da Paraíba, 2015, 102f. 

 

O presente estudo teve como objetivos averiguar o entendimento dos discentes de 

enfermagem a respeito do processo de cuidar em enfermagem, averiguar qual o 

entendimento destes sobre o cuidado de enfermagem espiritual, identificar se é 

necessário oferecer aos pacientes um cuidado de enfermagem espiritual, a partir da 

compreensão destes, descrever se a proposta curricular desta instituição é desenvolvida 

na perspectiva de favorecer uma prática compromissada com o ser humano em sua 

totalidade, envolvendo o cuidado espiritual, bem como identificar se as pessoas 

cuidadas pelos discentes em estágio curricular apresentaram ou demonstraram ter um 

relacionamento mútuo com o mundo e com Deus. Trata-se de uma pesquisa de campo, 

de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, tendo como escopo referencial uma 

teoria de enfermagem baseada no processo interativo proposta pela Drª. Callista Roy, 

que assume como pressuposto filosófico que as pessoas têm relacionamentos mútuos 

com o mundo e com Deus. A investigação foi realizada na Universidade Federal da 

Paraíba, vinculada ao Centro de Ciências da Saúde e ao Departamento de Enfermagem 

Clínica, precisamente no Laboratório de Técnicas de Enfermagem, localizado no 

município de João Pessoa/PB. Participaram desta pesquisa seis discentes de 

enfermagem do décimo período, selecionados pelos critérios de inclusão.  Os dados 

foram coletados consecutivamente à aprovação desta pesquisa pelo Comitê de Ética, sob 

CAAE nº 35391514.3.0000.5188.  Para tanto, no que concerne à coleta de dados, a 

mesma foi realizada no mês de outubro de 2014, sob orientação de um formulário 

contendo questões pertinentes aos objetivos do estudo, ressalvando que, para o registro 

dos dados, foi utilizado um sistema de gravação de áudio, previamente esclarecido 

conforme termo de consentimento.  Já a técnica utilizada para este fim foi o grupo focal. 

A análise dos dados ocorreu mediante a técnica de análise de conteúdo de Bardin. 

Observou-se que os discentes correlacionam o processo de cuidar com a exposição 

realizada em sala de aula e como ferramenta possibilitadora de desenvolvimento de suas 

habilidades motoras, em detrimento de reflexões sobre a essência do cuidar. Dessa 

forma, não souberam definir precisa e diretamente cuidado de enfermagem espiritual; 

antes, correlacionaram com espiritualidade e religiosidade. De forma unânime, 

afirmaram a importância de oferecer aos pacientes um cuidado de enfermagem 

espiritual, mas, pela imaturidade relacionada à prática clínica, não o fizeram devido a 

inúmeros procedimentos técnicos a serem realizados, apesar de afirmarem também que 

a proposta curricular desta instituição favoreceu esta aprendizagem e, por fim, que todas 

as pessoas cuidadas por eles apresentaram um relacionamento mútuo com o mundo e 

com Deus. Entretanto, cabe ao enfermeiro exercer e entender a importância do cuidado 

espiritual, de exercê-lo continuamente por visualizar o paciente de forma indissociável, 

como ele realmente é, levando em conta sua postura ética e moral firmada em valores 

que apontam para uma práxis fundamentada no rigor científico, como também no amor 

e compromisso pelo próximo, distanciando-se diariamente do cuidado mecanicista 

justificado por argumentos falidos. 

 

Descritores: Cuidado Espiritual. Educação Acadêmica. Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

 

Navarine, T.C.R.R. Spiritual care in nursing: a contribution to academic education 

according to the philosophical assumption Callista Roy. [Dissertation].  João Pessoa, 

Paraíba Federal PB.  Universidade, 2015, 102f. 

 

 

This study aimed to assess the understanding of nursing students about the process of 

nursing care, which determine the understanding of these on the spiritual nursing care, 

identify whether to offer patients a spiritual nursing care from the Understanding these, 

describe the proposed curriculum of this institution is developed in order to favor a 

committed practice with the human being as a whole, involving spiritual care, and 

identify if people cared for by students in traineeship presented or shown to have a 

relationship mutual with the world and with God. This is a field research, descriptive, 

with a qualitative approach, having as a scope a nursing theory based on interactive 

process proposed by Dr. Callista Roy, who takes as a philosophical assumption that 

people have mutual relationships with the world and with God.  The research was 

conducted at the Federal University of Paraíba, linked to the Health Sciences Centre and 

Department of Clinical Nursing, precisely in Nursing Techniques Laboratory, located in 

the city of João Pessoa / PB. The study gathered six nursing students of the tenth period 

selected by the inclusion criteria. Data were collected consecutively to the approval of 

this research by the Ethics Committee, under CAAE No 35391514.3.0000.5188. 

Therefore, with respect to data collection, it was held in October 2014, under the 

guidance of a form containing relevant issues to the study objectives, pointing out that, 

for the record data, a recording system was used audio, previously clarified as 

consentimento.  Já term the technique used for this purpose was the focal group.  Data 

analysis occurred through the Bardin content analysis technique. It was observed that 

the students correlate the care process with the exhibition held in the classroom and as 

enabler tool of development of their motor skills, rather than reflections on the essence 

of care. Thus, they did not know and need to set directly spiritual nursing care; before, 

correlated with spirituality and religiosity. Unanimously affirmed the importance of 

offering patients a spiritual nursing care, but the immaturity of the clinical practice, 

have not done due to numerous technical procedures to be performed, while also stating 

that the proposed curriculum of this institution favored this learning and, finally, that all 

people cared for them had a mutual relationship with the world and with God. However, 

it is nurses to perform and understand the importance of spiritual care, to exercise it 

continuously to view the inseparably patient, as it really is, taking into account their 

ethical and moral values grounded in pointing to a practice based on the scientific rigor, 

but also the love and commitment for others, moving away from the daily care 

mechanistic justified by arguments failed. 
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RESUMEN 

 

 

 

Navarine, T.C.R.R.  El cuidado espiritual en enfermería: una contribución a la 

educación académica de acuerdo con el supuesto filosófico Callista Roy. [Disertación]. 

João Pessoa, Paraíba Federal PB. Universidade, 2015, 102f. 

 

 

Este estúdio tudo como objetivo evaluar La comprensión de los estudiantes de 

enfermería sobre el proceso de atención de enfermería, que determinan la comprensión 

de estos e nel cuidado de enfermería espiritual, identificar laposibilidad de ofrecer a los 

pacientes una atención de enfermería espiritual de la comprensión de estos, describe la 

propuesta curricular de esta institución se desarrolla conelfin de favorecer una práctica 

comprometida conel ser humano ensu conjunto, que implica la atención espiritual, e 

identificar si las personas al cuidado de los estudiantes en prácticas presentó o 

demostrado te ner una relación mutua conel mundo y con Dios. Se trata de una 

investigación de campo, descriptivo, conabordaje cualitativo, teniendo como ámbito de 

una teoría de la enfermería basada enproceso interactivo propuesto por el Dr. Callista 

Roy, que toma como premisa filosófica que la gente tiene relaciones mutuas conel 

mundo y con Dios.  La investigación se realizó en la Universidad Federal de Paraíba, 

vinculada al Centro de Ciencias de la Salud y el Departamento de Enfermería Clínica, 

precisamente en Técnicas de Laboratorio de Enfermería, que se encuentra en laciudad 

de João Pessoa / PB. El estudio reunió a seis estudiantes de enfermería de la décimo 

período seleccionado por los criterios de inclusión. Los datos fueron recogidos de forma 

consecutiva a la aprobación de esta investigación por el Comité de Ética, bajo CAAE 

No 35391514.3.0000.5188 . Por lo tanto, con respecto a la recopilación de da tos, que se 

celebró en octubre de 2014, bajo la dirección de un formulario que contiene temas 

relevantes para los objetivos del estudio, señalando que, por los datos de registro, se 

utilizóun sistema de grabación Audio, previamente aclarado como término 

consentimento. Já la técnica utilizada para este fin fue el grupo focal.  El análisis de 

datos se produjo a través de la técnica de análisis de contenido de Bardin. Se observó 

que los estudiantes se correlacion anel proceso de atención con la exposición celebrada 

enel aula y como herramienta de facilitador del desarrollo de sus habilidades motoras, 

en lugar de reflexiones sobre la esencia de la atención. Por lo tanto, ellos no saben y 

tienen que fijarla atención de enfermería directamente espiritual; antes, en correlación 

con la espiritualidad y lareligiosidad. Por unanimidad afirmado la importancia de 

ofrecer a los pacientes una atención de enfermería espiritual, pero la in madurez de la 

práctica clínica, no lohanhechodebido a los numerosos procedimientos técnicos a 

realizar, al tiempo que indica que la propuesta curricular de esta institución favoreció 

este el aprendizaje y, por último, que todas las personas cuidadas ellos tenían una 

relación mutua conel mundo y con Dios. Sin embargo, es enfermeras para realizar y 

comprender la importancia de la atención espiritual, para ejercerla continuamente para 

ver al paciente de manerain separable, como es enrealidad, tenien do encuenta sus 

valores éticos y morales fundados en que apunta a una práctica basada en la rigor 

científico, pero también el amor y el compromiso por los demás, alejándos e del 

cuidado diario mecanicista justificadas por argumentos fallidos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Desde o início da graduação, despertei-me para questões que envolvem atitudes, 

comportamentos, visões e posturas relacionadas ao cuidar, bem como de que forma ou 

qual a melhor forma de cuidar de pacientes com necessidades diversas, com 

desequilíbrios.  Já aos 26 anos, graduei-me no Curso de Bacharelado em Enfermagem.  

Fui escolhida para exercer este honrado ofício e, ainda na Academia, escolhi ser 

enfermeira intensivista por acreditar que poderia acrescentar qualidade de vida com 

meus conhecimentos àqueles que tanto necessitassem dela. 

Concluí minha formação acadêmica com um trabalho intitulado: Fé como 

prática popular de cura: história oral de vida, que objetivava saber qual a influência da 

fé no processo de cura.  Neste trabalho, concluí que, com base nos relatos orais dos 

participantes, todos afirmaram ter sido curados de suas enfermidades físicas pelo 

desenvolvimento contínuo da fé. 

Já exercendo minhas atividades profissionais no Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena – HEETSHL –, desta capital, no 

Centro de Terapia Intensiva Adulto (CTI – adulto), devido à aprovação em concurso 

público, pude ser moldada, lapidada e novos alicerces foram firmados.  Ao longo de 04 

anos, pude ser útil, exercendo atividades que contribuíram para a reabilitação da saúde 

de muitos pacientes.  Lá, aprendi a enxergar melhor o outro, fazendo parte de uma 

equipe, sendo voz daqueles silenciados pela gravidade de seus quadros clínicos e 

prognósticos desfavoráveis.  Entendi que minutos valem ouro. 

Senti a dor de muitas famílias e me alegrei a cada despertar diário da sedação, da 

extubação e de cada alta por melhora de quadro clínico.  Constatei e reconheci a mão de 

Deus em tudo.  Ah, como me regozijava ao prevenir e tratar cada úlcera por pressão; 

sentia-me vitoriosa ao realizar à tarde os curativos dos acessos venosos centrais e 

deleitava-me nas passagens de plantão. 

Em 2010, concluí a especialização Latu Sensu em enfermagem em Unidade de 

Terapia Intensiva defendendo e debatendo o tema: Atuação do enfermeiro mediante o 

diagnóstico de enfermagem de angústia espiritual, em pacientes no cenário do Centro 

de Terapia Intensiva, que objetivava investigar como os enfermeiros identificavam o 

diagnóstico de angústia espiritual em pacientes no Centro de Terapia Intensiva, bem 

como verificar as estratégias assistenciais utilizadas por estes profissionais para a 
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resolutividade do referido diagnóstico.  Através deste estudo, pude visualizar e concluir 

que, para o enfermeiro, é um desafio interpretar o comportamento espiritual do paciente, 

bem como enumerá-lo conforme a literatura delimita, sendo necessário que a 

enfermagem incorpore a dimensão espiritual como parte integrante do cuidado holístico. 

Dessa forma, senti necessidade e desejo ainda de qualificar-me 

profissionalmente, por entender que necessitava de novos alicerces, de uma visão mais 

aguçada e precisa desta ciência a qual represento, além de sentir-me realizada e de 

proporcionar um novo olhar para aqueles que são alvo da minha assistência. 

Visitei o Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica (DENC) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) com esta perspectiva e reencontrei-me com a 

Professora Doutora Marta Miriam após longos anos desde a Faculdade, ocasião em que 

relatei meus pensamentos e minhas necessidades.  Então, ela aceitou orientar-me. 

E, após 12 meses de desafios, fui selecionada como aluna regular do Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) nível Mestrado da UFPB.  Nesse 

contexto, fui novamente desafiada, de forma mais profunda e contínua, e fui cumprindo 

cada atividade e entendendo tudo o que Deus tinha programado durante os 24 meses de 

estudo. Durante esse tempo, despertei a investigar o Cuidado espiritual em 

enfermagem: contribuição para a educação acadêmica segundo o pressuposto 

filosófico de Callista Roy, por entender que poderia contribuir com a mudança da 

realidade dos que padecem, e como extensão e continuidade da minha visão desde a 

graduação. 

Atualmente, sinto-me honrada e privilegiada por Deus, porque até aqui ELE me 

ajudou com suas mãos estendidas.  Considero que não aprendi apenas o conhecimento 

científico, mas o amadurecimento da vida; sou grata e feliz pelo título conquistado e por 

saber que posso acrescentar qualidade, fundamentação, visão e reflexão sistemática e 

deliberada em minhas ações, que coincidirão com os propósitos os quais a profissão 

exige. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A trajetória histórica da enfermagem moderna ao longo dos seus 150 anos, desde 

sua fundação, no século XIX, como profissão voltada à arte de cuidar, mostra o 

investimento que vem sendo empreendido paulatina e sistematicamente na construção 

de uma prática cientificamente fundamentada em vista da constituição de um campo de 

ciência próprio e apropriado à abordagem das pessoas que necessitam de conforto, bem-

estar, atenção, alívio dos sofrimentos – de cuidado (FERREIRA, 2011). 

Esse cuidado de enfermagem constitui-se no objetivo de estudo e da disciplina 

da profissão de enfermagem. O processo de construção da disciplina nasce com a 

necessidade social de qualificar o cuidado de enfermagem para amplos grupos 

populacionais, o que motivou os estudos de Florence Nightingale, na Inglaterra do 

século XIX (NIGHTINGALE, 1989; ICN, 2009; PIRES, 2009). 

A disciplina vai ganhando corpo com a sistematização das técnicas de 

enfermagem e dos princípios científicos que as fundamentam, e com a construção das 

teorias de enfermagem a partir dos anos 50 do século passado (ALMEIDA, 1986; 

PIRES, 2009). 

O cuidado de enfermagem vem sendo reestruturado ao longo de sua trajetória 

histórica.  A partir da década de 1980, a revalorização da prática social, política, ética e 

estética na sociedade pôde ser visivelmente notada pelo crescente número de literaturas 

nacionais e internacionais apresentadas. Esta ciência e arte têm despendido da 

construção de novos conhecimentos científicos (escolas de pensamento científico e 

filosófico) para aperfeiçoar sua prática. 

A enfermagem necessita da ciência em sua prática para fundamentar as técnicas 

empregadas na assistência.  Além disso, deve ter espírito pesquisador, sensibilidade e 

intuição para que o cuidar em enfermagem seja caracterizado como arte 

(NASCIMENTO; BRITO; DEHOUL,2003).  

Sendo assim, podemos também inferir que o cuidado de enfermagem é 

organizado e permeado pela subjetividade (espírito, essência) de quem promove o ato 

de cuidar;assume uma dimensão técnica, organizada e sistematizada, porém permeada 

de subjetividade, deixando de ser somente uma ação prática, fria e racional.  Dessa 

forma, o cuidar em enfermagem pode ser visualizado como um conjunto de ações 
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técnicas subsidiadas de conhecimento científico e desenvolvidas como arte 

(NASCIMENTO, 2001; NASCIMENTO; BRITO; DEHOUL, 2003). 

Assim sendo, o ser humano nasce com o potencial para cuidar e necessita 

igualmente de ser cuidado.  E este cuidado arte da enfermagem exige a aplicação do 

conhecimento científico e de habilidades técnicas para atingir as necessidades afetadas 

dos pacientes. 

A arte não contradiz a ciência.  Todavia, faz-nos entender certos aspectos que a 

ciência não consegue alcançar (ZAMBONI, 2006; FERNANDES et al., 2011).  Assim, 

o cuidar é energia que alimenta e também mantém o ser humano vivo, uma vez que é 

mais que um ato, é uma atitude, um momento de atenção, zelo e desvelo, ou seja, uma 

atitude de ocupação, preocupação, de envolvimento afetivo, que pertence à atitude do 

cuidado, que está na raiz do ser humano, por ser ele próprio cuidado singular na sua 

essência do existir (BOFF, 1999; SILVA et al., 2005). 

Também se entende que o cuidado envolve respeito, cordialidade, dignidade, 

amor, intimidade, acolhimento, segurança consigo e com o outro.  É preciso enxergar – 

perceber, escutar – perscrutando e tocar sentindo o outro em todo o seu contexto bio-

psico-sócio-cultural-ambiental-espiritual-ecológico e cósmico (SILVA, 1998; SILVA et 

al., 2005).  

O ser humano doente é uma pessoa que abrange esta mesma totalidade, sendo 

possuidor de valores, costumes, crenças, personalidade própria, história de vida e uma 

cultura que o caracteriza, tendo o direito de ser compreendido e reconhecido na sua 

diversidade sob todas as áreas, enfocando sua espiritualidade. Para Corrêa (2013), 

aceitar a diversidade da pessoa é respeitá-la e compreendê-la em seus limites e 

potencialidades numa visão holística, a qual envolve não somente os aspectos sociais, 

emocionais e físicos, mas também os espirituais. 

Cuidado espiritual é um conjunto de ações que tem por objetivo prevenir e 

aliviar os sintomas de sofrimento do corpo, do espírito e da mente que afligem o 

paciente.  No momento em que o ser humano enfrenta uma doença, ele sofre não 

somente uma dor no corpo, mas também uma dor psicológica, física e espiritual, por ser 

constituído de corpo, mente e espírito (CORRÊA, 2013).  

Para oferecer um cuidado de enfermagem espiritual, devemos enxergar o ser 

humano em sua totalidade, oferecê-lo de forma empática e expressá-lo através de 

sensibilidade nas ações, audição e compreensão da fé, esperança e respeito às crenças 

humanas do outro, oferecendo, desta forma, a este ser humano o nosso tempo, nosso 
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sorriso, nossa solidariedade, uma escuta qualificada, um toque, o amor fraterno, silêncio 

no momento certo, um olhar carinhoso, atento e compreensivo, um momento de oração, 

cânticos, compaixão, respostas honestas e preenchidas com sinceridade e ética. 

 É oportuno destacar que, para desenvolver tal ação, o enfermeiro necessita de 

uma formação profissional cuja proposta curricular seja desenvolvida nas instituições de 

ensino de nível superior, na perspectiva de favorecer uma prática compromissada com o 

ser humano em sua totalidade, sob todas as áreas, numa visão de um ser indivisível; a 

qual não envolva somente os aspectos sociais, emocionais e físicos, mas também 

espirituais. 

Sobre o papel do profissional enfermeiro, Rodrigues (2005) reconhece que este 

deve “buscar, internamente, abrir fendas e inserir outra forma de entender sua prática”. 

Sendo assim, optamos por classificar como problema a ser investigado neste estudo se o 

cuidar e o cuidado espiritual em enfermagem vêm sendo entendidos, oferecidos e 

contemplados na proposta curricular da instituição estudada, bem como se as pessoas 

cuidadas pelos alunos em momento de estágio curricular apresentaram um 

relacionamento mútuo com o mundo e com Deus.  Por constatar, em momentos de 

prática clínica, que os pacientes necessitavam de profissionais comprometidos em 

oferecer-lhes um cuidado humanizado, de forma holística, que contemplasse as esferas 

biopsicossocioespirituais, através da execução de uma técnica fundamentada no rigor 

científico, mas, acima de tudo, humanizadora. 

Já o cuidado ético refere-se ao código moral da enfermagem e está baseado na 

obrigação de servir e respeitar a vida humana, percebendo a ética como moldura para a 

ciência e a arte, em respeito ao princípio norteador que a moraliza.  Para Carneiro 

(2009), cumpre assinalar que os códigos de ética profissional, leis, decretos e demais 

documentos normativos possibilitam um exercício profissional de enfermagem centrado 

no dever, enquanto que o cuidado reivindica um ser profissional pautado no valor. 

Todavia, é preciso mencionar que a ética permeia toda a prática de cuidar.  Para 

Carneiro (2009), se houver desrespeito, descumprimento a estas normas de direito pelas 

ações dos profissionais de enfermagem, eles incorrem em irresponsabilidade nas 

instâncias civil (prejuízos materiais ou dano moral, penal – dolo, negligência, imperícia 

e imprudência) e ética. 

No Brasil, segundo o Conselho Nacional de Saúde, a enfermagem é uma das 16 

profissões de saúde.  Seu exercício profissional está regulamentado pela Lei n. 

7.498/1986 e, segundo dados dos últimos cinco anos do Ministério do Trabalho e 
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Emprego, representa cerca de 60% do conjunto das profissões de saúde (BRASIL, 

2000; PIRES, 2009). 

Conforme Pires (2009), é a profissão que está presente nas 24 horas de todos os 

365 dias do ano, demonstrando que a qualidade das ações de enfermagem interfere 

diretamente na qualidade da assistência em saúde. 

Por concordar e aplaudir Freire (1996) é legítimo acrescentar a importância de 

uma reflexão acerca da formação docente e da prática educativo-crítica.  Ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção.  Por esta razão, admiração e respeito à postura profissional, ética e moral e 

pelas aulas ministradas pelos docentes vinculados à minha formação acadêmica e pós-

acadêmica, pude visualizar claramente este processo. 

Pude compreender a importância dos profissionais de enfermagem em utilizar a 

ciência, a arte, a estética e a ética no processo de promoção, manutenção e recuperação 

da saúde, por meio de ações de cuidado destinadas a ajudar as pessoas a viverem mais 

saudáveis e, quando preciso, a superarem os efeitos da doença.  Esse cuidado arte e 

ético deve ser baseado nos pressupostos de uma teoria, priorizando as esferas 

biopsicossocioespirituais dos pacientes, exclusivamente, sem que haja divisões do 

conhecimento e do saber fazer em enfermagem.   

Destarte, aproximei-me da fundamentação teórica do cuidar e do cuidado 

espiritual ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e visualizei sua 

possibilidade de aplicação na dissertação de mestrado e, desta forma, justifico a 

realização deste estudo. 

Outrora, reconhecendo minha singularidade, apresentei dificuldades em achar 

um/a teórico/a coerente com aquilo em que eu acreditava e queria desenvolver para 

contribuir com a formação acadêmico-profissional.  Após debruçar-me sobre algumas 

literaturas, encontrei uma teoria de enfermagem baseada no processo interativo, bem 

como uma teórica conhecida com base em seu trabalho do Modelo de Adaptação, 

orientando o enfermeiro interessado na adaptação fisiológica, assim como aquele 

centrado na adaptação psicossocial. 

Sister Callista Roy motivou o desenvolvimento do Modelo de Adaptação de Roy 

(MAR).  Roy também incorporou conceitos da Teoria de Adaptação de Nelson, do 

Modelo de Sistema de Von Bertalanffy, da definição de sistema de Rapoport, das 

Teorias de Estresse e Adaptação de Dohrenrend e Selye e do Modelo de Enfrentamento 

de Lazarus(McEWEN; WILLS, 2009). 
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Ela é membro do Sistersof Saint Joseph of Carondelet.  Obteve bacharelado em 

ciência da enfermagem no Mount Saint Mary’s College, em Los Angeles, Califórnia, 

mestrado em ciência na UCLA e mestrado e doutorado em sociologia na UCLA 

(PHILLIPS, 2002).  

No Modelo de Adaptação de Roy, os pressupostos são especificados como 

científicos ou filosóficos e, dentre seus 14 (catorze) pressupostos, fundamentou este 

estudo seu pressuposto filosófico segundo o qual as pessoas têm relacionamentos 

mútuos com o mundo e com Deus. E todos os elementos do modelo são usados no 

cuidado dos pacientes para a formulação da sistematização da assistência de 

enfermagem (McEWEN; WILLS, 2009). 

 

1.1 Objetivos 

 

Frente ao exposto, direcionamos este estudo a partir das seguintes questões: qual 

a compreensão dos discentes do décimo período do Curso de Graduação em 

Enfermagem a respeito do processo de cuidar em enfermagem?  Qual o entendimento 

dos discentes sobre o cuidado de enfermagem espiritual?  A partir da compreensão dos 

discentes, é necessário oferecer aos pacientes um cuidado de enfermagem espiritual?  A 

proposta curricular desta instituição é desenvolvida na perspectiva de favorecer um 

cuidado de enfermagem espiritual?  As pessoas cuidadas pelos discentes em estágio 

curricular apresentaram ou demonstraram ter um relacionamento mútuo com o mundo e 

com Deus? 

Em resposta a estes questionamentos, este estudo apresenta os seguintes 

objetivos: 

 Averiguar o entendimento dos discentes de enfermagem a respeito do 

processo de cuidar em enfermagem; 

 Averiguar qual o entendimento dos discentes sobre o cuidado de 

enfermagem espiritual; 

 Identificar se é necessário oferecer aos pacientes um cuidado de 

enfermagem espiritual, a partir da compreensão destes; 

 Descrever, a partir da opinião dos discentes, se a proposta curricular 

desta instituição é desenvolvida na perspectiva de favorecer o cuidado de 

enfermagem espiritual; 
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 Identificar se as pessoas cuidadas pelos discentes em estágio curricular 

apresentaram ou demonstraram ter um relacionamento mútuo com o 

mundo e com Deus. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O processo de cuidar em enfermagem 

 

“Cuidar é o mínimo, entre as funções para 

as quais eu fui impelida”. 

(Florence Nightingale, 1859) 

 

2.1.1 O cuidar 

 

Mais do que um ato, o cuidar é uma atitude centrada no outro e fundamentada 

em seu próprio corpo de saberes científicos, que o orientam e conferem sentido.  Uma 

atitude gerada pela motivação do ser cuidado em satisfazer uma necessidade humana, 

vital, intrínseca e orientada de estados de desequilíbrios do seu ser. 

Cuidado é um processo interativo no qual o enfermeiro e o cliente/paciente se 

ajudam mutuamente para desenvolver-se, atualizar-se e transformar seu estado em 

maior nível de bem estar (MEDINA, 1998).  Esta prática não envolve apenas uma 

dimensão técnico-científica, mas dimensões que transcendem este saber científico.  

Segundo o autor supracitado, cuidar, prestar cuidados, tomar conta, é, primeiro de tudo, 

um ato de vida, no sentido de que representa uma variedade infinita e atividades que 

visam a manter, sustentar a vida e permitir-lhe continuar e reproduzir-se. 

O cuidado é indispensável ao ser humano, sendo este o objeto de estudo da 

ciência enfermagem, caracterizando-o como cuidado profissional de enfermeiros.  

Segundo Medina (1998), o cuidado abrange todos aqueles modos humanísticos e 

científicos aprendidos cognitivamente para ajudar e capacitar indivíduos, famílias e a 

comunidade, com técnicas e processos de cuidado orientados à manutenção e 

desenvolvimento de condições favoráveis à vida e à morte; como segue no Quadro 01: 
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QUADRO 01: Distinção entre a dimensão humanística e científica na noção do cuidado. 

CONCEITOS HUMANISTAS CIENTÍFICOS 

Expressão de sentimentos e 

preocupações através de: 

Expressão das ações do enfermeiro através 

de: 

Amor Ajuda 

Confiança Compartilhar 

Crescimento Socorrer 

Compreensão Proteção 

Presença Suporte 

Sensibilidade Estimulação 

Compaixão Tomada de decisões 

Implicação Promoção da saúde 

Promoção da esperança Manutenção da saúde 

Atualização Reestruturação ambiental 

Valor interpessoal Manutenção da integridade humana; início 

clínico e controle tecnológico. 
 

Fonte: Medina (1998). 

 

Para Medina (1998), o processo de cuidado se inicia por um levantamento das 

necessidades vitais e pela procura de uma forma de responder proativamente a tais 

necessidades.  Há de se fazer apelo a conhecimentos diversos, como as fontes de 

conhecimento utilizadas e o seu modo de organização e de utilização, tendo em vista 

que se trata de uma atividade profissional desafiadora, baseada na explosão científica e 

tecnológica que produziu avanços sem precedentes para a melhoria da qualidade de 

vida, bem como a globalização, que apresenta contradições e conflitos crescentes que 

impactam a saúde da população na escala planetária (MALVÁREZ, 2007). 

O sentido de cuidar transpassa e transcende qualquer entendimento técnico-

científico.  É evidenciado quando a existência do outro adquire valor, zelo, respeito e 

compromisso com o outro e pelo outro.  A afirmação permeada de valor, essência e 

motivação humana proferida por Boff (1999) dá conta de que cuidar é mais que um ato, 

uma atitude.  Tal atitude completa e assemelha-se em sua essência e importância ao que 

Martin Heidegger (1997; 2001) fundamenta, para quem o cuidado se encontra na 

primeira raiz do ser humano e representa um modo de ser essencial, presente, 
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irredutível, constituinte e base possibilitadora da existência humana.  É um ato 

indispensável ao ser humano. 

Além disso, inclui significados intimamente ligados, como a atitude de desvelo, 

de solicitude, de atenção ao outro; preocupação, inquietação.  Cuidar também é pensar 

(MALVÁREZ, 2007).  Segundo Ferreira (2008), há muitas dimensões envolvidas no 

cuidado e no processo de cuidar, que vão desde as questões diretamente relacionadas à 

área clínica, à técnica/tecnológica e à interativa necessária ao encontro do cuidado com 

o cliente. 

Para Fernandes et al. (2011), o ser humano é um ser de cuidado.  Ele nasce com 

este potencial.  Portanto, todas as pessoas são capazes de cuidar e necessitam 

igualmente de serem cuidadas.  Esta capacidade será mais ou menos desenvolvida 

dependendo de como foram cuidadas em diferentes etapas de suas vidas (WALDOW, 

2008). 

 

2.1.2 Cuidados de enfermagem 

 

“Diz-me de que conhecimentos te serves 

para prestar cuidados, e como te serves 

deles, e dir-te-ei que cuidados prestas”. 

(Medina, 1998) 

 

Os cuidados de enfermagem são ditos essenciais à manutenção da vida.  O foco 

de atenção da enfermagem é o ser humano, com suas necessidades 

biopsicossocioespirituais.  Nesse sentido, a função precípua do enfermeiro é o cuidado 

de enfermagem, cujo objetivo centra-se na promoção da saúde, na prevenção de doença, 

na recuperação e reabilitação da saúde (VALE; PAGLIUCA, 2011).  Para as autoras 

supracitadas,a essência que se utiliza da ciência, da arte, da estética e da ética é o que dá 

sentido ao fazer da enfermagem.  Seu princípio ético é manter ou restaurar a dignidade 

do corpo em todos os âmbitos da vida.  Enquanto ciência, busca refletir como uma 

informação organizada e técnica; enquanto arte, mantém sua intuição e criatividade 

(SILVA et al., 2005).  

Cuidado este que é respaldado no respeito ao outro, na dignidade da pessoa 

humana, na autenticidade e unicidade do ser cuidado.  Para ser executado, deve ser 

fundamentado na solidez da ciência, na dimensionalidade moral, ética, ambiental, 

cultural, política, econômica e religiosa.  Trata-se de um cuidado histórico, 
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apresentando mudanças ao longo do tempo, que vem evoluindo do empirismo e suas 

práticas sem fundamentação para um cuidado baseado em um corpo de saberes, em 

pesquisas científicas e sendo solidificado por teorias. 

Trata-se de um cuidado específico, que exige inquietude na busca do 

conhecimento, introspecção reflexiva sobre o cuidar, necessitando perpassar pelos 

aspectos da intersubjetividade, interação pessoal, empatia, amar a si e ao outro, 

responsabilidade, unicidade, integralidade, sensibilidade, satisfação, crescimento 

pessoal, estética, ética, respeito, carinho... (SILVA et al., 2005).  

É visto por quem cuida como luz e energia vital estimulante ao saber-fazer e 

incentivadora da práxis cotidiana.  Luz porque o cuidado tem sido considerado por sua 

função primordial na sobrevivência de todo ser vivo, especialmente do ser humano, pois 

tudo que existe e vive precisa de cuidados para continuar a viver e a existir (BOFF, 

1999).  Então, cuidar é e será sempre indispensável, não apenas à vida dos indivíduos, 

mas a perenidade de todo o grupo social. 

Este cuidado também é interpretado por quem cuida como energia vital, que 

alimenta a alma do ser cuidado e do cuidador, fortalecendo ambos, justificado pela 

interação humana e valorosa entre enfermeiro e paciente. Para Heidegger (1998), 

existem diferentes formas de cuidar no mundo, pois basta compreendermos que ser 

(existir) é cuidar, ou que, para vivermos, necessitamos de cuidado. 

Implica saber, conhecer, sentir, querer, fazer, em intimidade limitada, em 

acolhimento, em respeito e segurança; é estar em sintonia com o outro, afinando-se com 

ele; desta forma, percebendo e reconhecendo o valor do outro, o significado dele 

enquanto passível de assistência, como membro de uma família e um ser social. 

Este cuidado é arte que emana do ser e envolve a relação no contexto holístico, 

do qual a enfermagem vem se utilizando não como soma das partes, mas como a 

captação da totalidade orgânica, una e diversa em suas partes articuladas dentro da 

totalidade, constituindo-a (SHIRATOKI et al., 2003).  

Por inferência a este cuidado cientificamente elaborado, sistematizado, 

planejado e fundamentado, vale salientar que o mesmo envolve algumas questões 

essenciais a serem consideradas, tais como: “quem sou eu? Quem é o cliente/paciente 

que assisto? Como é o seu ambiente, seu mundo? Onde, com quem e como vive? 

(SILVA et al., 2005). 

Para as autoras supracitadas, compreender o ser cuidado, bem como as 

condições que influenciam o ciclo vital e o processo saúde-doença, contribui para a 
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manutenção de uma abordagem comprometida com a excelência.   Outrossim, cria um 

elo de confiança, apego, respeito e afeto necessários e contribuintes a dinâmica das 

ações do enfermeiro. 

De acordo com Malvárez (2007), enfermagem é a ciência, a arte, a filosofia, a 

ética e a política do cuidado humano, que se organiza e expressa socialmente com 

identidade singular, em um completo grupo de conhecimentos, de intervenções e de 

responsabilidades sociais próprias, que instituem sua identidade profissional em relação 

com a comunidade e as outras profissões de saúde. 

Paralelamente a este entendimento, o enfermeiro necessita de entender as 

mudanças socioeconômicas, a tecnologia, o desenvolvimento humano e os desafios da 

globalização, e se reconhecer neste contexto. Ademais, munido desta visão acerca do 

cuidar, precisa imprimir sensibilidade, compaixão pelo outro, respeito e, acima de tudo, 

metodologia científica em suas ações, com vistas a um aprimoramento contínuo para 

desenvolver suas competências e atribuições. 

Não obstante, para Nascimento, Brito e Dehoul (2003), deve ser um enfermeiro 

pesquisador, subsidiando, assim, o ideal do cuidado de enfermagem. É oportuno 

destacar que o enfermeiro é desafiado diuturnamente a oferecer um cuidado ideal ao 

cliente, bem como driblar a estrutura de sua prática em processos diversificados de 

valorização e desvalorização social, traduzidos através das desigualdades de 

remuneração, na intensificação da carga horária de trabalho e multiplicidade de funções 

(FERNANDES et al., 2011). 

 Para Vale, Pagliuca e Querino (2009), deve-se investir na perspectiva de uma 

práxis que se constrói libertadora, solidária, emancipatória, numa via de interação que 

contempla seres humanos que cuidam e seres humanos que são cuidados, numa sintonia 

que atende a necessidades e faz emergir o entrelaçamento de saberes e fazeres, em que o 

cuidado faz convergir ciência, ética, arte e estética.  Dessa forma, incentivamos e 

aplaudimos os que tornam possível o uso de saberes científicos e fundamentados para 

oferecer e partilhar com o outro em todas as suas dimensões um cuidado como 

ferramenta possibilitadora de promover, recuperar e manter a saúde e de prevenir 

agravos. 
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2.1.3 Aspectos espirituais no cuidado do outro 

 

“[...] pois tudo que existe e vive precisa de 

cuidados para continuar a existir e viver” . 

(Boff, 1999) 

 

O desenvolvimento tecnológico nas ciências da saúde promove revoluções nas 

significações dos processos de saúde-doença, tanto para as pessoas doentes quanto para 

os profissionais de saúde.  Cada vez mais, os profissionais são levados a aprofundar os 

conhecimentos, na medida em que avanços tecnológicos exigem a criação de 

protocolos, o que edifica uma assistência pautada em execução de técnicas e 

procedimentos, especialização da equipe, manejo dos equipamentos modernos e a 

construção de competências e habilidades técnicas para a atenção aos pacientes 

(PENHA, 2008; SILVA 2012; PENHA; SILVA, 2012). 

Nesse diapasão, a ciência do cuidar é norteada e fundamentada por conceitos 

humanísticos, no âmbito dos quais o ser indivisível completo e complexo necessita de 

atitudes e ações de alto desenvolvimento técnico e científico, deixando, contudo, de 

lado comportamentos e valores mecanicistas, frios e distantes.  A tecnologia e seus 

avanços devem permear o cuidado, mas nunca modificá-lo nem desvalorizar as relações 

humanas, especificamente o contato essencial entre enfermeiro e cliente/paciente. 

Este ser indivisível, completo e complexo necessita de que todas as suas 

necessidades humanas sejam satisfeitas por meio de atitudes e valorização do ser 

cuidado contemplados pela visão holística do ser que cuida, objetivando sua adaptação 

em todos os níveis de atenção, proporcionando-lhe qualidade de vida. 

Atualmente, segundo Fleck et al. (2003) e Penha& Silva (2012), está inclusa no 

conceito de saúde a dimensão espiritual. A partir de então, a Organização Mundial da 

Saúde criou o Grupo de Qualidade de Vida, que inclui o domínio Espiritualidade, 

Religiosidade e Crenças Pessoais (SRPB) no seu instrumento genérico de avaliação de 

qualidade de vida, o Word Health Organization’s Qualityof Life Measure (WHOQOL). 

Neste contexto, este novo conceito de saúde reordena e orienta o profissional 

enfermeiro e a equipe de saúde a enxergar o ser cuidado em todas as suas esferas e 

contemplar a dimensão espiritual em sua abordagem prática, objetivando sua qualidade 

de vida, e reforça os mecanismos que potencializam o modo pelo qual interagimos com 

o outro e com o mundo (PESSUT; SAWATSKY, 2006; PENHA; SILVA, 2012). 
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Trata-se, portanto, de enxergar ou reenxergar o ser paciente ou cliente em sua 

totalidade, contemplando suas esferas que fundamentam o indivisível.  Para Ross 

(2006), bem como para Penha e Silva (2012), a espiritualidade tem sido descrita, de 

modo geral, através de elementos conceituais mais comuns, sendo eles: o sentido, 

relativo ao significado ontológico da vida; valores compostos por crenças e padrões 

culturalmente aceitos; transcendências,que seriam experiências que permeiam o campo 

da subjetividade; conectividade, intimamente compreendida como o relacionamento 

com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo e, por fim, tornar-se, 

caracterizado pela busca do ser humano por um desdobramento da vida, a busca por um 

sentido pleno para a existência. 

Nesta visão, a espiritualidade, representada por elementos conceituais, possui 

seus valores e visões para o outro que a expressa ou evidencia, evocando esta 

necessidade, e que toma e denota sentido para embasar a prática assistencial do 

enfermeiro que consegue enxergá-la e compreendê-la, não apenas no momento de 

estados ou tensões de desequilíbrio vital, mas como elemento primordial a ser ofertado 

e estimulado em sua práxis.  Nesse sentido, contamos com o respaldo legal, a Lei n. 

9.982, de 14 de julho de 2000, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas 

entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais 

civis e militares. 

A espiritualidade é uma característica humana que, dentre outros aspectos, 

possibilita ao indivíduo encontrar significado e propósito para a sua vida (DYSON; 

COOB; FORMAN, 1997; SOARES, 2007). 

É visualizada no comportamento do homem, sempre tentando interpretar o que 

vivencia de inexplicável cientificamente, transcendendo e ultrapassando as linhas que 

limitam sua experiência neste mundo (MARQUES; MOREIRA; NÓBREGA., 2008; 

ANDRADE, 2012). 

A espiritualidade compreende o encadeamento lógico consigo mesmo, com os 

outros e com uma força de vida que é representada por Deus. Tudo isto possibilita que 

as pessoas experimentem a autotranscedência e encontrem o significado da vida 

(SMELTZER et al., 2009; ANDRADE, 2012). 

Para Goldstein (1995) e Rocha, Vieira e Sena (2008), as crenças existenciais, 

espirituais ou religiosas não só auxiliam no enfrentamento das dificuldades, mas dão 

sentido à vida e ao cuidar, além de contribuírem para que os eventos sejam interpretados 

de forma mais positiva e enfrentados com mais resiliência. 



31 

 

Destarte, o profissional de enfermagem necessita estar interligado e 

compreendendo esta necessidade, enxergando o indivíduo em sua esfera espiritual como 

necessidade a ser satisfeita, empreendendo ou ofertando a este ser passivo de cuidado 

como estratégia de enfrentamento da doença, conjuntura esta que muitas vezes vem a 

influenciar um estado interior mais reflexivo.  O conforto é alcançado através da 

espiritualidade (OLIVEIRA; FERNANDES; GALVÃO, 2005; RODRIGUES, et al., 

2013). 

Este cuidado com o outro é permeado de conforto, de zelo, desvelo, 

compromisso com a ciência a qual representa, implicando atitudes e comportamentos 

subjetivos, valorizando o todo indivisível, o ser paciente. Isto permite que o ser 

enfermagem transcenda e, de forma abstrata e ao mesmo tempo palpável, o cuidado 

espiritual pode imergir e ser ofertado à pessoa que adoece, a qual conviverá com 

situações de sofrimento e desequilíbrio, na tentativa de amparar o sujeito neste contexto 

de instabilidade.  Conforme Mendonça, Garanhini e Martins (2008),a espiritualidade 

atua na vida das pessoas não apenas como um alicerce para suportar os momentos 

difíceis, mas também influencia a forma como elas concebem o cuidado. 

Já para Dezorzi (2006), bem como para Dezorzi e Crossetti (2008), a 

espiritualidade é compreendida como um encontro de autoconhecimento do ser com sua 

dimensão mais fiel e bela – a espiritual – que possibilita a conexão consigo mesmo e 

com o cosmo.  Por meio dela,é possível atingir recursos inigualáveis que influenciam a 

vida humana e suas relações com o Todo.  Este encontro é essencial à maturidade e à 

sobrevivência da enfermagem como profissão (WATSON, 2002). 

Nessa perspectiva, este estudo fundamenta-se em uma teoria de enfermagem 

baseada no processo interativo, a teoria da adaptação fisiológica e psicossocial proposta 

pela Sister Callista Roy.  Consoante esse construto teórico, os seres humanos são seres 

holísticos que interagem e adaptam-se às situações em que se encontram, sendo esta 

interação entre os seres humanos e o ambiente constante. 

Para Roy, a saúde é um valor e possui um alto nível de bem estar, até a doença. 

As pessoas têm relacionamentos mútuos com o mundo e com Deus, que está revelado 

intimamente na diversidade da criação, sendo o seu destino comum.  Elas usam as 

capacidades criativas de conscientização, esclarecimento e fé. Todos estes modelos ou 

pressupostos filosóficos são mobilizados no cuidado dos pacientes (McEWEN; WILLS, 

2009). 
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2.2 Educação acadêmica de enfermagem e seu contexto histórico 

 

“O ensino deve buscar relacionar o 

conhecimento teórico às experiências 

vivenciadas pelo exercício da reflexão, 

entendimento, descoberta e imaginação”. 

(Pereira; Camacho; Espírito Santo, 2001) 

 

Após a institucionalização de enfermagem profissional em 1923, com a criação 

da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), 

atualmente a Escola Ana Nery, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, as 

mudanças nas orientações legais referentes à profissionalização da enfermagem 

explicitam as necessidades oriundas do contexto sociopolítico da nação (SEIFFERT, 

2005). 

Na tentativa de que as mudanças nas orientações legais referentes à 

profissionalização da enfermagem coincidissem com a realidade e a necessidade social 

deste contexto histórico, político e econômico, foi constituída a Associação Nacional de 

Enfermeiras Diplomadas Brasileiras (1926), a qual, em 1954, passa a ser denominada 

Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn (RODRIGUES, 2005; SEIFFERT, 

2005). 

Em 1930, com a ampliação das bases sociais brasileiras, ganham destaque 

questões referentes à saúde, educação, economia, saúde e política previdenciária. Tais 

questões se voltavam para a medicina curativa e à classe trabalhadora, além de uma 

política sanitarista dirigida a programas de saneamento básico e erradicação de 

determinadas moléstias.  Outra preocupação da época foi o estabelecimento do padrão 

oficial para o ensino de enfermagem no país mediante a equiparação das escolas de 

enfermagem à Escola Ana Nery, de acordo com o Decreto n. 20.190/31, que até então 

regulamentou também o exercício da profissão no Brasil. 

Para Germano (2003) e Renovato et al. (2009), o ensino superior em 

enfermagem passou por transformações curriculares significativas, objetivando formar 

profissionais com maior competência técnica para o exercício profissional. Todavia, 

apenas em 1901 foi introduzido no Brasil o modelo Nightingaleano, ainda que de forma 

incipiente, na Escola de Enfermeiras do Hospital Evangélico (atual Hospital 

Samaritano), no Rio de Janeiro.  O paradigma foi de considerável influência para as 

práticas de enfermagem (SAUPE, 1998; RENOVATO et al., 2009). 
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A partir de 1949, ano da regulamentação do ensino de enfermagem no Brasil 

pela Lei n. 775 até 1972, houve a primeira reformulação curricular (Decreto n. 27.426, 

de novembro de 1949), alterando-se principalmente o nível de escolaridade dos 

candidatos ao ingresso no curso, passando-se a exigir como requisito inicial o curso 

ginasial ou equivalente.  Registra-se uma tendência de gradual aproximação do modelo 

biológico, centrado na doença e tendo como principal espaço de atenção o ambiente 

hospitalar, acompanhando nitidamente o movimento desenvolvimentista brasileiro e a 

consequente urbanização da população.  Para Renovato et al. (2009), nesse período, 

afloraram os discursos da enfermagem como profissão comprometida com a ciência e a 

tecnologia (SEIFFERT, 2005). 

Nesse contexto de reformulação curricular, a Associação Brasileira de 

Enfermagem (ABEn), com sua postura fundamentalmente conservadora, mantém 

aproximação fidedigna de plano e objetivo de trabalho com aquele exigido pelas 

políticas oficiais centradas no modelo biológico.  Nas décadas de 1940 e 1950, observa-

se, no Brasil, a expansão e a modernização significativa da rede hospitalar para atender 

à visão da época, centrada na doença, passando a demandar um maior número de 

enfermeiras diplomadas, o que favoreceu a consolidação desse campo profissional.  

Assim, ao se transformarem gradativamente as forças produtivas e as relações de 

produção dominantes, a enfermagem também se transforma.  Mas o autêntico avanço 

representado pela sua profissionalização não significou uma ruptura total com o seu 

passado, mesmo porque inexistem rupturas totais (SILVA, 1989; SEIFFERT, 2005). 

De acordo com os acontecimentos anteriores, a modernização no país, iniciada 

no final da década de 1950, proporcionou uma série de reformas no setor da saúde, no 

atendimento à saúde da população.  Até que em 1978, com a realização da Reunião de 

Alma-Ata, na então União Soviética, assume como meta a “Saúde para todos”, 

envolvendo basicamente a atenção primária de saúde; o que influenciou e definiu a 

implementação de Políticas Públicas de Saúde e a Reforma Sanitária Brasileira. 

Mais tarde, a implementação de Políticas Públicas de Saúde e a Reforma 

Sanitária foram fortalecidas com a promulgação da Constituição Federal em 1988, 

estabelecendo e assegurando a todos os cidadãos como dever do Estado o direito 

igualitário à saúde.  Segundo Renovato et al. (2009), a partir de 1960, novas mudanças 

curriculares foram aplicadas, com a determinação do currículo mínimo e a criação de 

especializações, em 1962, enquanto as habilitações foram previstas no Parecer n. 163, 

de 1972. 
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Quanto aos profissionais de saúde – enfermeiros, médicos e também parteiras e 

agentes comunitários, determina-se a necessidade de uma formação que valorize não 

apenas a dimensão técnica (conhecimento especializado), mas o aspecto social, 

reconhecendo a importância do trabalho em equipe e do atendimento de demandas da 

comunidade (SEIFFERT, 2005). 

A segunda reformulação curricular no ensino superior em enfermagem, em 

1962, por meio do Parecer n. 271/62, definiu e estruturou os cursos em dois segmentos: 

o curso geral e as especializações em enfermagem em saúde pública e enfermagem 

obstétrica.  Porém, por intermédio do Parecer n. 163/72 e da Resolução n. 4/72, ambos 

do Conselho Federal de Educação (CFE), o currículo de enfermagem foi novamente 

modificado. 

Para Mendes (1996), Saupe (1998) e Renovato et al. (2009), mediante esta 

proposta curricular, o currículo mínimo passou a ser estruturado em dois pilares: pré-

profissional e profissional comum, acrescido da opção para habilitação nas áreas de 

enfermagem  médico-cirúrgica, enfermagem obstétrica e enfermagem em saúde pública.  

A formação do enfermeiro e da enfermeira, sob esta proposta curricular, era transmitida 

aos saberes apoiados na racionalidade moderna, permeados de verdades absolutas, com 

a padronização do conhecimento construído sob o paradigma do positivismo, com 

ênfase na dicotomia em toda a sua estrutura. 

No final da década de 1960, movimentos de oposição ao autoritarismo da 

Direção Nacional passam a reconhecer que a enfermagem deve romper estruturas e 

inserir outra forma de entender e praticar seu ofício, o cuidar. Como resultado desta 

inquietação, o XXXI Congresso Brasileiro de Enfermagem, realizado em 1979, 

configura-se como momento crucial da discussão sobre os desafios da enfermagem 

brasileira, e na vigência desses currículos foram criadas a licenciatura em enfermagem e 

a organização de cursos de pós-graduação nesta área (RODRIGUES, 2005; SEIFFERT, 

2005). 

Para os autores citados anteriormente, com a intensificação do debate sobre os 

rumos da enfermagem profissionalizada, a partir da década de 1980, observava-se com 

maior vigoro questionamento quanto às indefinições profissionais, ao ensino 

pulverizado e centrado no ambiente hospitalar, à inadequada relação dos cursos de 

graduação com o mercado de trabalho e também ao perfil demográfico e 

epidemiológico do país. 
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Uma das conquistas desta luta é a Portaria n. 1.721, de 15 de dezembro de 1994, 

do Ministério da Educação, que passa a orientar a formação do enfermeiro 

determinando a reformulação do currículo para a enfermagem.  Os cursos deveriam 

adequar-se em várias temáticas, como Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem, 

incluindo Ciências Biológicas e Ciências Humanas; Fundamentos da Enfermagem; 

Assistências de Enfermagem e Administração em Enfermagem.  Também deveria 

ocorrer o aumento da carga horária mínima de 3.500 horas, com duração de quatro a 

seis anos letivos.  Houve distribuição das matérias/disciplinas e o percentual de carga 

horária para cada área temática (MISSIO, 2007; RENOVATO et al., 2009). 

Com a regulamentação dos dispositivos constitucionais para a educação, 

explicita-se uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394), 

sancionada em 20 de dezembro de 1996, após um longo período de intensos debates 

(BRASIL, 1996; RODRIGUES, 2005; SEIFFERT, 2005).  Em relação ao ensino 

superior, são estabelecidas as finalidades, estímulo à criação cultural e ao 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; a formação de 

profissionais em diferentes áreas do conhecimento, capazes de participar no 

desenvolvimento da sociedade brasileira; incentivo ao trabalho de pesquisa científica, 

tendo em vista o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão 

cultural(BRASIL, 2001; SEIFFERT, 2005). 

Desse modo, a enfermeira e o enfermeiro provenientes das mudanças 

curriculares de 1994 passaram a incorporar, para Renovato et al. (2009), o ideário da 

Reforma Sanitária (coincidindo com a implementação do SUS), procurando articular as 

dimensões clínicas e epidemiológicas sob a perspectiva do coletivo e também do 

particular. 

Nesse diapasão, ações e momentos de debates científicos voltados à definição e 

formulação do perfil profissional foram realizados.  Segundo Fernandes e Rebouças 

(2013),a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) desencadeou encontros e seminários 

para discutir e estabelecer as diretrizes gerais para a educação em enfermagem, 

articulando diversos níveis de formação. 

Nesse sentido,em 1998, foi realizado o 3º Seminário Nacional de Diretrizes para 

a Educação em Enfermagem  (SENADEn), que teve como principal finalidade discutir 

o processo de ensino-aprendizagem de enfermagem em seus diferentes níveis, à luz da 

LDB.  As instituições de ensino superior foram convocadas pelo Ministério da 
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Educação e Cultura (MEC) (Edital n. 04/1997) a apresentar propostas de reformulação 

de seus currículos para a consolidação de diretrizes curriculares em todas as áreas do 

conhecimento.  A ABEn participou ativamente de todo o processo de discussão e 

elaboração das diretrizes desde 1994, em seus três níveis: médio/profissional, graduação 

e pós-graduação (RODRIGUES, 2005; SEIFFERT, 2005). 

Outrossim, a enfermagem brasileira consolida seu rumo e firma seus passos a 

fim de garantir à sociedade profissionais alicerçados e identificados com o perfil 

necessitado, bem como diretrizes curriculares condizentes e necessárias às exigências 

acadêmicas. Aprovam-se, em 07 de novembro de 2001, pelo Conselho Nacional de 

Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

(Resolução CNE n. 03/2001), definindo os princípios, fundamentos, condições e 

procedimentos da formação do enfermeiro. 

  Estabelece-se, nesta ocasião, o perfil do formando, egresso/profissional, que 

deve ter formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.  Assim sendo, 

estabelecem-se as competências e habilidades gerais relativas à atenção à saúde, tomada 

de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação 

permanente (BRASIL, 2001; SEIFFERT, 2005). 

Sendo assim, o ensino em enfermagem segue em direção às exigências 

curriculares preconizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

favorecendo o profissional em formação e cada vez mais consolidando seus valores.  

Para Gomes e Barbosa (2012), o ensino de graduação em enfermagem necessita ser 

reordenado, buscando a formação de profissionais que estejam em sintonia com as 

rápidas transformações da sociedade contemporânea.  Dessa forma, os profissionais de 

enfermagem devem ser hábeis em se ajustar a essas mudanças, que, para Renovato et al. 

(2009), devem romper com as tradições do passado, empreender esforços e serem alvo 

de mais discussões para a implementação deste novo perfil. 

 

2.3 As Diretrizes Curriculares Nacionais e o que proporciona aos discentes o 

Projeto Político Pedagógico do curso de graduação em enfermagem da UFPB 

 

No estudo realizado por Lopes Neto et al. (2007), e conforme Renovato et al. 

(2009), constatou-se que, após cinco anos de vigência das diretrizes curriculares, apenas 

75% (setenta e cinco por cento) dos cursos de graduação em enfermagem promoveram 

adequações em seus projetos pedagógicos. 
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O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o instrumento de concepção de ensino e 

aprendizagem de um curso e apresenta características de um documento, no qual devem 

ser definidos os seguintes componentes: concepção do curso, estrutura do curso, 

currículo, corpo docente, corpo técnico-administrativo e infra-estrutura; procedimentos 

de avaliação do curso e dos processos de ensino e aprendizagem; instrumentos 

normativos de apoio (composição do colegiado, procedimentos de estágio, Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC etc.) (UFMG, 2007; SANTOS, 2012). 

Frente a este instrumento de concepção de ensino e aprendizagem, os docentes 

fundamentam seus planejamentos de atividades, com vistas a garantir e desenvolver no 

educando/formando um perfil profissional adequado à visão da instituição de ensino e 

necessário ao mercado de trabalho, cumprindo as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Falar de Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de 

Enfermagem (DCN/ENF) requer, necessariamente, tratar as mudanças paradigmáticas 

no contexto acadêmico, que visem à formação de profissionais competentes, críticos e 

comprometidos com a saúde da população.  Implica discutir o processo de formação em 

suas múltiplas determinações e aprendê-lo na historicidade da educação em enfermagem 

no país (FERNANDES; REBOUÇAS, 2013). 

Tendo em vista a desordenada expansão de cursos de graduação em 

enfermagem, comprometendo a adesão e o compromisso frente às observâncias 

educacionais, o perfil do formando delineado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e 

desejado pela sociedade por suas competências e habilidades gerais é alvo de estudos 

pela comunidade científica e de avaliação pelas unidades educacionais do Ministério da 

Educação. 

Conforme prevê o Ministério da Educação (BRASIL, 2001),bem como para 

Fernandes e Rebouças (2013), as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem se constituem num instrumento norteador do processo de 

construção dos Projetos Pedagógicos, trazendo como parâmetros: eixo norteador dos 

conteúdos mínimos para a formação do profissional; flexibilidade na organização do 

curso; princípio da formação integral; adoção de metodologias ativas; incorporação de 

atividades complementares; princípio da interdisciplinaridade, predominância da 

formação sobre a informação; articulação entre teoria e prática; indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

Para o atendimento desses parâmetros, o perfil delineado no Art. 3º das 

DCN/ENF, está voltado para a 
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formação generalista, humanista, crítica e reflexiva; para o exercício 

da enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado 

em princípios éticos; para conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde e doença mais prevalentes no perfil 
epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 

identificando as dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes.  

Capacitado para atuar, com senso de responsabilidade social e 
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do 

ser humano (BRASIL, 2001, p. 37). 

 
 

As competências e habilidades gerais necessárias à formação do perfil 

profissional explicitadas no Art. 4º apontam para a promoção de conhecimentos 

requeridos para a atenção à saúde no âmbito individual e coletivo, com terminalidade e 

resolutividade em todos os níveis de complexidade. Pressupõem ainda a tomada de 

decisões para avaliar, sistematizar e decidir condutas adequadas baseadas em evidências 

científicas (BRASIL, 2001; FERNANDES; REBOUÇAS, 2013). 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba foi formulado e organizado na perspectiva de atender às exigências 

preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Sendo assim, foram construídos alguns conceitos pertinentes e complementares 

visando corroborar as observâncias do Ministério da Educação referentes à 

enfermagem, ao enfermeiro e ao cuidar.  Isto solidifica e fundamenta os objetivos desta 

pesquisa, pois a enfermagem é entendida como uma profissão exercida pelo enfermeiro 

graduado e portador de diploma, bem como por sua equipe que, como arte e ciência do 

cuidar, que são a essência da profissão, agem, reagem e interagem com a pessoa e com 

grupos humanos, buscando a construção de uma forma de vida saudável e de um 

processo de promoção e atenção à saúde e educação adequadas às suas necessidades e 

desejos (UFPB, 2007; SANTOS, 2012). 

Diante do exposto, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Enfermagem da UFPB vem sofrendo grandes mudanças e permanece atualmente em 

fase de implantação das novas reformulações com vistas a atender às exigências do 

Ministério da Educação, bem como garantir ao formando um perfil profissional que 

satisfaça às necessidades locais, regionais e nacionais, produzindo satisfação à clientela 

alvo e realização profissional aos seus graduados. 

Essa reforma curricular segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, de acordo 

com a Resolução n. 03/2001 do Conselho Nacional de Educação, proporciona aos 

discentes contribuição para a formação de profissionais capacitados de reelaborar e 
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reordenar seus próprios conhecimentos e apropriar-se de outros.  Assume compromisso 

social, numa perspectiva de se capacitar para atuar em busca de transformação da 

realidade numa visão humanística. 

Ademais, procura atender as novas políticas voltadas para a formação dos 

profissionais de saúde do Ministério da Saúde em articulação com o Ministério da 

Educação; visa também a integrar conceitos como integralidade, interdisciplinaridade, 

modelos de atenção à saúde, diversidade de cenários de práticas, metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, comunicação, trabalho em equipe, administração e 

gerenciamento, formação multiprofissional e educação permanente (UFPB, 2007; 

SANTOS, 2012). 

Ordenadas por uma visão geral que acompanha as mudanças nacionais na esfera 

educacional e pensadas por uma equipe compromissada com a excelência no 

refletir/executar, as Diretrizes Curriculares Nacionais primam por um perfil adequado às 

exigências, mas sensível ao sofrimento humano. 

Atualmente, a proposta pedagógica do Curso de Graduação em Enfermagem é, 

para Santos (2012), estimular os estudantes a aprender a aprender, o que engloba 

aprender ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, por meio 

dos eixos que integram atividades de ensino, pesquisa, extensão e discussões 

interdisciplinares, assegurando a qualidade e humanização do cuidado prestado ao 

indivíduo, família e coletividade. 

 

2.4 Bases teóricas para a prática clínica – Alicerce fundamental 

 

“A casa primeira que o ser humano fabrica 

para morar é a casa do conhecimento, que não 

deve ser, portanto, compreendida como 

definitivamente concluída” (Alfredo Buzzi, 

1983, citado por Garcia e Nóbrega, 2004). 

 

 

Pode-se afirmar que as bases teóricas para a prática clínica constituem o alicerce 

que fundamenta esta prática (ensino, pesquisa e assistência), solidifica o pensamento 

crítico do enfermeiro, orienta e embasa o planejamento de atividades e torna o cuidado 

digno, humano e respeitoso. 

Conforme Meleis (1991) e Neto & Nóbrega (1999), as teorias de enfermagem 

espelham diferentes realidades.  A enfermagem contemporânea tem ampliado sua 
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atuação para um sentido multidimensional e acoplador da produção artística requerida 

pela profissão.  Destarte, as escolas de pensamento da enfermagem classificam-se em: 

 

QUADRO 02: Escolas de pensamento da enfermagem. 

 

ESCOLA DE 

PENSAMENTO 

FOCO DE ATENÇÃO REPRESENTANTES ACADEMIA 

 

Necessidades 

Humanas 

Conceitua as funções a serem 

desenvolvidas, de acordo com 

a hierarquia das necessidades 

dos seres humanos 

Wanda de Aguiar Horta 

Dorothea E. Orem 

Virgínia Henderson 

Faye G. Abdellah 

Florence Nigthingale 

Dorothy Johnson 

Betty Neuman 

Esc. de Enf. USP 

 

Teacher College da 

Univ. de Columbia 

 

 

Processo Interativo 

 

Os seres humanos são seres 

holísticos que interagem e 

adaptam-se às situações em 

que se encontram 

 

Myra E. Levine 

Bárbara M. Artiniam 

Helen C. Erickson 

Evelyn Tomlin 

Mary Ann P. Swain 

Imogene M. King 

Roper, Logan e Tierney 

Sister Callista Roy 

Jean Witson 

 

Universidade de 

Yale 

Processo Unitário Seres humanos são unitários e 

vistos como completos para 

escolher modo de ser; a saúde 

é encarada como o 

intercâmbio contínuo dos 

seres humanos com o 

ambiente 

Martha Roger 

Margareth Newman 

Rosemarie Parse 

Escola de 

Pensamento 

Leste/Oeste – Nova 

Yorque/Los 

Angeles 

 

Fonte: McEWEN e WILLS (2009). 

 

A partir desses processos, podemos inferir que as escolas de pensamento 

científico em enfermagem baseiam-se nas visões de mundo relacionadas à época e às 

descobertas de seus representantes.  A maioria destas teorias era fortemente influenciada 

pelas teorias das necessidades dos cientistas sociais.  Seu enfoque atualmente está sobre 
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a causalidade da doença e o desejo de produzir dados de resultados mensuráveis 

(McEWEN; WILLS, 2009). 

Grande parte desta ciência fundamenta-se no pensamento positivista e tem 

embasamento na filosofia humanista.  Para França e Pagliuca (2002), a valorização do 

humanismo é vista como o caminho mais viável para a transformação das práticas 

sociais.  Essas práticas refletem-se na profissão Enfermagem, que há algumas décadas 

tem se preocupado em redefinir as suas funções e reavaliar os valores profissionais 

tradicionais, adequando-os ao constante movimento da sociedade. 

De uma forma genérica e sob influência de uma profunda visão e observações 

sistemáticas dessas correntes de pensamento, apesar de algumas diferenças quanto à 

visão de seus teóricos, os pacientes são vistos e considerados como seres 

biopsicossocioespirituais, holísticos, adaptativos, em interação constante e unitários.    

São um todo indivisível e necessitam de cuidados dignos, humanos, sensíveis, éticos, 

morais, respeitosos, sistematizados e fundamentados em uma teoria. 

Tais teorias se fundamentam e convergem para os antecedentes de seus 

representantes em preceitos científicos e/ou filosóficos, além de pressupostos dos quais 

utilizam princípios baseados em visões percebidas e recebidas de outras ciências para 

especificar, complementar e orientar sua episteme, servindo de base para o atendimento, 

a pesquisa e o ensino de enfermagem. 

Para Kenney (1990), citado por Garcia e Nóbrega (2004), fazer a seleção da 

teoria de enfermagem que vai guiar a prática profissional nem sempre é uma tarefa fácil, 

pois cada uma das teorias disponíveis descrevem e inter-relacionam de modo particular 

os quatro conceitos centrais da disciplina: ser humano, meio ambiente, saúde e 

enfermagem. 

A enfermagem ou modelo educacional é vista como ciência ou modelo 

fundamentado na antecipação e no preenchimento das necessidades dos pacientes, 

sendo orientada para os trabalhos que o profissional deve realizar para satisfazer tais 

necessidades.  Os enfermeiros, por sua vez, devem ser capazes de pensar criticamente 

sobre o cuidado do paciente e fazer o que for apropriado e necessário para auxiliá-lo a 

se curar (McEWEN; WILLS, 2009). 

Outrossim, a enfermagem é vista como uma interação humana entre o 

enfermeiro e o paciente, como também a ciência dos seres humanos.  Já saúde significa 

mais que a mera ausência da doença, sendo concebida como um valor.  A continuidade 

da saúde varia desde um alto nível de bem-estar até a doença.  Logo, também é vista 
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como o intercâmbio contínuo entre os seres humanos e o ambiente (NEWMAN, 1994).  

O ambiente, por seu turno, é percebido como necessário e determinante para a cura.   

Este pode produzir efeitos e inclui tanto o ambiente interno como o externo. 

Todos estes trabalhos e visões teórico-filosóficas serviram de base até os dias 

atuais para o ensino de enfermagem, de acordo com a atuação profissional e a 

empregabilidade destas visões em ações de enfermagem.  Seja na prática clínica, no 

ensino ou em pesquisas, seus resultados podem divergir a partir de pontos fortes e 

frágeis testáveis.  Já as decisões que farão a diferença na vida daqueles que tanto 

precisam serão norteadas a partir desses dados quanto ao seu serviço e à sua eficácia. 

Algumas teorias apresentam-se com um grau de parcimônia variável.  O que 

realmente torna-se importante, porém, é o cuidado aos enfermos e todas, sem exceção, 

possuem um notável valor para a expansão da ciência da enfermagem e para a 

construção do conhecimento da área.  Até hoje, esse construto teórico diversificado tem 

orientado a visão e a conduta de profissionais e academias científicas. 

 

2.4.1 Teoria do modelo de adaptação da Sister Callista Roy 

 

FIGURA 01: Foto ilustrativa da Doutora Callista Roy. 

 

Fonte: <https://www.facebook.com>.  Acesso em: 05 dez. 2014. 

 

Apresentado pela primeira vez em 1970, desde essa época o modelo de 

adaptação de Roy (MAR) tem permanecido num processo permanente de expansão e 

desenvolvimento na disciplina de enfermagem, cuja aplicação tem sido motivada em 

https://www.facebook.com/
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diferentes países, entre eles, na América do Sul e América Latina, Brasil, México, 

Colômbia, Chile e Peru.  Seus resultados são evidentes através de fruto de investigações 

publicadas em revistas de enfermagem. 

 Antecedentes: A Doutora Callista Roy é reconhecida por seu trabalho de 

desenvolvimento e contínua atualização do seu referencial teórico.  Formada em 

Enfermagem e Sociologia pelo Mount’ St. College de Los Angeles, posteriormente 

obteve título de Mestrado e Doutorado em Sociologia pela Universidade da Califórnia, 

de Los Angeles. Também realizou estudos Pós-doutorado de enfermagem em 

Neurociência, na Universidade da Califórnia da cidade de São Francisco (UCSF). 

Em sua condição de teórica, a Doutora Roy enfatiza frequentemente seu 

compromisso de definir e desenvolver o conhecimento em enfermagem.  É autora de 

onze livros e publicou mais de cem documentos sobre o tema. Recebeu inúmeros 

reconhecimentos, dentre os quais: Prêmio Sigma Theta Tau, o ANDA, o NLN Martha 

Rogers, o que outorga a World Who’s Who of Woman de 1979, o da Academia Norte 

Americana de Enfermeiras, o de estudiosos da categoria sênior da Full bright e o Robert 

Johnson. 

A Doutora Roy também desempenhou cargos administrativos e acadêmicos no 

Mount St. Mary’s Collegee na Universidade de Portland. Como conferencista sobre a 

teoria da enfermagem, goza de grande reconhecimento entre educadores, investigadores, 

profissionais em exercício e estudantes graduados, tanto em nível nacional como 

internacional. Atualmente, é professora e teórica de enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem de Boston College (VILLALOBOS; ALARCÓN, 2002). 

 Modelo Teórico Dedutivo Baseado na Prática de Enfermagem 

O Modelo de Adaptação Fisiológica e Psicossocial de Roy (MAR) é focalizado, 

segundo McEWEN e Wills (2009), sob a inter-relação de quatro sistemas adaptativos: o 

mundo fisiológico-físico, o modo de identidade do grupo de autoconceito, o modo de 

função do papel e o modo de interdependência.  Todos os elementos do modelo são 

mobilizados no cuidado dos pacientes. 

A Doutora Roy fundamentou suas experiências práticas acadêmicas, gerenciais e 

científicas baseadas em sua visão de mundo, bem como no modelo de enfermagem de 

Johnson, em conceitos da Teoria de Adaptação de Nelson, do Modelo de Sistema de 

Von Bertalanffy, da definição de sistema de Rapaport, das Teorias de Estresse e 

Adaptação de Dohrenrend e Selye e do Modelo de Enfrentamento de Lazarus 

(PHILLIPS, 2002). 
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2.4.2 Pressupostos fundamentadores 

 

Neste modelo, os pressupostos especificam-se em científicos ou filosóficos, e 

todos os elementos do modelo são mobilizados no cuidado aos pacientes, a saber: 

 

 Os sistemas de matéria e energia progridem para os níveis superiores de 

auto-organização complexa. 

 A conscientização e o significado são constituintes da integração pessoa-

ambiente. 

 A conscientização de si mesmo e do ambiente está arraigada no 

pensamento e no sentimento. 

 Os seres humanos, por suas decisões, são responsáveis pela integração 

dos processos criativos. 

 O pensamento e o sentimento orientam a ação humana. 

 As relações dos sistemas incluem a aceitação, a proteção e o 

fortalecimento da interdependência. 

 As pessoas e o planeta Terra têm padrões comuns e relações integrais. 

 As transformações nas pessoas e no ambiente são criadas na consciência 

humana. 

 A integração dos significados humanos e ambientais resulta em 

adaptação (ROY; ANDREWNS, 1999, p. 35). 

 

Os pressupostos filosóficos incluem: 

 As pessoas têm relacionamentos mútuos com o mundo e com Deus. 

 O significado humano está enraizado no ponto ômega de convergência 

do universo. 

 Deus está intimamente revelado na diversidade da criação, sendo o seu 

destino comum. 

 As pessoas usam as capacidades criativas de conscientização, 

esclarecimento e fé. 

 As pessoas são responsáveis pelos processos de derivação, sustentação e 

transformação do universo (ROY; ANDREWNS, 1999, p. 35). 
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2.4.3 Principais conceitos do modelo de adaptação de Roy 

 

QUADRO 03: Principais conceitos do modelo de adaptação de Callista Roy. 

 

CONCEITO DEFINIÇÃO 

Ambiente Condições, circunstâncias, influências, que 

afetam o comportamento dos seres humanos. 

Saúde Estado e processo de estar e tornar-se integrado e 

completo. 

Pessoa Um todo que funciona para algum propósito 

Meta de Enfermagem A promoção da adaptação em cada um dos 

quatro modos 

Adaptação Integração dos seres humanos com o ambiente 

Estímulos Focais São as causas próximas da situação 

Estímulos Contextuais Ambientais, internos ou externos, que podem ou 

não afetar a situação 

Estímulos Residuais São imensuráveis e desconhecidos e podem 

afetar a situação 

Sistema Cognitivo Quatro canais cognitivo-emotivos: 

processamento perceptivo e de informação, 

aprendizado, julgamento e emoção 

Sistema Regulador Responde automaticamente através dos canais de 

enfrentamento neurais, químicos, endócrinos 

Processos de Controle 

Estabilizador 

Manutenção do sistema e envolve valores e 

atividades diárias dos quais os participantes 

atendem 

Processos de Controle Inovador Envolve estruturas e processos para o 

crescimento 
 

Fonte: McEWEN e Wills (2009). 

 

 

2.4.4 Modelos adaptativos 
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Estes modelos servem como estrutura para a investigação.  Eles se dão conforme 

Roy e Andrews (1999, p. 48) e George (1993). 

1.  O modo fisiológico-físico: os processos físicos e químicos envolvidos na 

função e nas atividades dos organismos necessitam de integralidade fisiológica, 

adquirida por meio da adaptação às mudanças nas necessidades.  É determinado pelas 

respostas físicas e manifestações fisiológicas do organismo. 

2.  Modo de identidade do grupo de autoconceito: enfoca a integridade 

psicológica e espiritual e a sensação de unidade, significado e finalidade no universo.  

Identifica os padrões de valores, crenças e emoções, ou seja, reconhece os aspectos 

psicológicos, morais e espirituais das pessoas. 

3.  Modo de função do papel: refere-se aos papéis que os indivíduos ocupam na 

sociedade. Identifica os padrões de interação social da pessoa.  É de natureza social e 

compreende papéis que a pessoa desempenha na sociedade. 

4.  Modo de interdependência: identifica valores humanos, pois, sendo da 

natureza humana, faz referências às interações entre dar e receber amor, respeito e 

afeição. 
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3 CONSIDERAÇÕES MEDOTOLÓGICAS 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

O estudo proposto consiste numa pesquisa de campo descritiva com abordagem 

qualitativa, tendo como escopo referencial uma teoria de enfermagem baseada no 

processo interativo proposta por Callista Roy, e assume como pressuposto que as 

pessoas têm relacionamentos mútuos com o mundo e com Deus (McEWEN; WILLS, 

2009). 

Para Gil (2002), a pesquisa de campo consiste no aprofundamento das questões 

propostas.  A distribuição das características da população se organiza segundo 

determinadas variáveis.  Estuda um único grupo ou comunidade em termos de sua 

estrutura social, ressaltando a interação entre seus componentes.  O estudo de campo 

tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que interrogação.  A pesquisa é 

desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações acerca do que 

ocorre no grupo. 

Segundo Triviños (1999), a abordagem descritiva é aplicada quando o que se 

pretende buscar é o conhecimento de determinadas informações por ser um método 

capaz de descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade.  

Conforme Gil (2002, p. 21), 

 

 

a pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada 
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis.  Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: 

questionário e observações sistemáticas.  Assume, em geral, a forma 

de levantamento. 
 

 

A abordagem qualitativa, conforme Silva e Menezes (2001) e Santos (2012), 

considera que há uma relação dinâmica, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.  A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa.  Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. É uma 

pesquisa descritiva, em cujo procedimento os pesquisadores tendem a analisar seus 
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dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de 

abordagem. 

 

3.2 Local de estudo 

 

Esta investigação foi realizada na Universidade Federal da Paraíba, vinculada ao 

Centro de Ciências da Saúde e ao do Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica, 

especificamente no Laboratório de Técnicas de Enfermagem, (UFPB; CCS; DENC; 

LTE), localizado no município de João Pessoa-PB, cujas instalações,livres de 

interferências sonoras e de fácil acesso para os participantes, propiciaram privacidade e 

conforto.  

 

3.3 Participantes da pesquisa 

 

Participaram desta pesquisa, de acordo com os critérios de inclusão,discentes de 

Enfermagem regularmente matriculados no décimo período do Curso de Graduação em 

Enfermagem que concluíram a carga horária de disciplinas práticas do curso, além da 

disponibilidade do discente em aceitar participar do estudo proposto.  Dessa forma, os 

critérios de exclusão foram os colaboradores não estarem presentes nem regularmente 

matriculados no décimo período no momento da coleta de dados. 

Para tanto, após o fornecimento da Carta de Anuência (Anexo B) pela 

coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da 

Paraíba, bem como a liberação da lista contendo os dados dos discentes regularmente 

matriculados no décimo período, foi realizado um contato telefônico com eles.  Então, 

os que se enquadraram no perfil de acordo com os critérios de inclusão totalizaram dez 

discentes.  Dentre os que aceitaram participar deste estudo, oito discentes foram 

selecionados, dentre os quais seis participaram desta pesquisa, pois dois alunos 

selecionados faltaram. 

Fomos motivadas pela necessidade de investigar a aptidão dos discentes para 

executar cuidados de enfermagem comprometidos com a visão holística, bem como no 

tocante à manutenção da adaptação dos pacientes contemplando a esfera 

biopsicossocioespiritual, por meio da satisfação de suas necessidades. Ademais, 

interessava reconhecer o perfil profissional que os docentes da Universidade Federal da 

Paraíba preocupam-se em formar.  Baseadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
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Curso de Graduação em Enfermagem descritas no Projeto Pedagógico do Curso 

propusemo-nos a investigar os discentes. 

 

3.4  Instrumento e coleta de dados 

 

1º Momento: Utilização do instrumento e escolha da técnica para a coleta de dados  

 

No que concerne à coleta de dados, ela foi realizada no mês de outubro de 2014.  

A técnica utilizada para esta finalidade foi o grupo focal.  Por tratar-se de uma técnica 

de coleta de dados para investigações qualitativas, a referida técnica objetiva obter uma 

variedade de informações, sentimentos, experiências e representações de pequenos 

grupos acerca de um tema determinado (CHIESA; CIAMPONE, 1999; ALZAGA, 

1998; NERY, 1997). 

É amplamente utilizada na área da psicologia social, sociologia e ciências da 

saúde, com as suas contribuições sobre representações sociais, análise do discurso e 

produção de sentido (MINAYO, 1999; ALZAGA, 1998; OLIVEIRA; WERBA, 1998).  

No que tange à escolha pela técnica do grupo focal, esta se justifica por sua 

versatilidade, uma vez que permite uma maior interação entre a pesquisadora e os 

participantes. 

É composta por um moderador (cuja tarefa básica é manter o grupo em interação 

por um tempo de 60 a 90 minutos, com a finalidade de obter dados acerca do tema da 

pesquisa), e um observador (a quem cabe apontar as reações do moderador com relação 

ao grupo, as suas dificuldades e limitações; deve ter uma posição menos ativa, 

registrando a comunicação não verbal, linguagem, atitudes, preocupações e ordem de 

respostas que sejam consideradas importantes). 

Obedecendo aos critérios coerentes dos objetivos definidos da pesquisa; coube à 

pesquisadora delinear os grupos de forma coerente, tendo em vista o que se deseja 

investigar.  A constituição do grupo focal é organizada por um número de grupos 

suficientes para que haja a saturação do tema.  Não há consenso quanto ao número de 

participantes para um grupo focal.  Alguns autores dizem que esse número, por grupo, 

deve ser de 6 a 15 pessoas (CHIESA; CIAMPONE, 1999; PEREIRA et al., 1999).  A 

duração média sugerida é de 90 a 120 minutos de discussões objetivas, claras e ricas em 

sua essência, para que se consiga complementar os dados necessários frente ao tema. 
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A condução das discussões é composta por 06 fases: abertura (o moderador deve 

fazer breve introdução, com o objetivo de tranquilizar e estabelecer o relacionamento 

entre o grupo; apresenta-se e explica os objetivos); preparação (o moderador convida os 

participantes a apresentarem-se, com o objetivo de estabelecer boa relação entre os 

participantes); debate (o momento do debate requer a passagem para questões 

progressivamente mais específicas); encerramento (momento que requer a exposição 

sintética da discussão promovida pelo grupo focal); discussão (cujo propósito é 

identificar, com o grupo presente, temas principais, consolidar os sentimentos dos 

grupos acerca de algumas questões e identificar diferenças principais) e ação posterior 

(a discussão posterior ao grupo focal envolve a análise das implicações do moderador 

em relação à̀ pesquisa e ao grupo , na tentativa de separar o sentimento do grupo 

daqueles expressos pelo moderador). 

Cada etapa envolve tarefas específicas por parte do moderador. O papel de 

observação está mais diluído nas etapas iniciais, sendo mais específico na fase de 

discussão (DEBUS, 1988).  A análise dos dados será feita pela organização de temas 

(análise temática), sendo o procedimento indicado por alguns autores (CHIESA; 

CIAMPONE, 1999; PEREIRA et al., 1999; DEBUS,1988). 

 

2º Momento: Aproximação com os discentes 

 

Na realização da aproximação com os discentes, a pesquisadora realizou 

previamente um contato telefônico com eles. Na ocasião, foram estabelecidos o dia, 

local e horário do encontro.  Após apresentação, foi feita uma breve explanação do 

estudo e sua finalidade.  A pesquisadora deixou claro o respeito à autonomia do discente 

em optar por participar ou não da investigação proposta. 

 

3º Momento: Realização da entrevista 

 

Após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), os 

discentes que aceitaram participar deste estudo foram convidados a assinar o termo 

conjuntamente com a pesquisadora, concedendo, assim, sua anuência.  Para sua 

condução e alcance dos objetivos pré-determinados, fez-se necessário o uso de um 

instrumento contendo questões pertinentes aos objetivos do estudo (Apêndice C), 
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ressalvando que, para o registro dos dados, foi utilizado o sistema de gravação de áudio, 

já previamente comunicado aos participantes durante os esclarecimentos iniciais. 

A pesquisadora desenvolveu um diálogo aberto, criando um clima de 

descontração, com vistas ao estabelecimento de uma relação empática e serena para, em 

seguida, versar sobre a discussão do assunto. Para tal ação, foi realizado um encontro 

para a entrevista com os discentes, em local, dia e horário pré-agendados no momento 

do contato inicial telefônico, que propiciou um nível adequado de debate frente às 

questões pertinentes aos objetivos propostos.  Assim, este encontro contemplou as 

expectativas necessárias no tocante ao tema.  

As discussões tiveram uma duração média de 90 (noventa) minutos, ou seja, 

após este tempo e saturação das reflexões, avançávamos para o questionamento 

seguinte, conforme a ordem de questões presentes no instrumento de coleta de dados 

(Apêndice C).  Isto possibilitou ao entrevistado expressar suas idéias sem se 

preocuparem se seu relato estaria sendo registrado na íntegra e que sua transcrição fosse 

fidedigna.  De acordo com as impressões do moderador, o grupo a todo o momento 

manteve-se atento, descontraído, respondendo adequadamente aos questionamentos e 

em constante reflexão, complementando sempre o raciocínio do outro participante, o 

que permitiu um debate rico em conteúdo. 

Vale ressaltar que, durante a entrevista, a pesquisadora não interferiu no alvo de 

investigação e seguiu as recomendações de Alves (2003): respeitar a singularidade e 

intimidade do participante inserido no estudo, permitindo uma real ocasião de estar-

com; exercer uma escuta ativa e qualificada; evitar preconceitos, julgamentos prévios ou 

atitudes que possam interferir, dirimir, ou mesmo inibir a condução dos relatos. 

 

3.5 Análise dos dados 

 

4º Momento: Análise e categorização dos dados 

 

A análise dos dados ocorreu mediante a técnica de Análise de Conteúdo de 

Bardin, inicialmente com a pré-análise, descrição analítica e interpretação inferencial. 

Na pré-análise, o material foi preparado para ser analisado após transcrição na íntegra 

das entrevistas gravadas. Na fase seguinte, a exploração do material consistiu em 

administrar as decisões tomadas previamente, levando a operações de codificação. 

Estas, por sua vez, foram classificadas em unidades temáticas sob um título genérico, 
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em um processo determinado de categorização, que é a simplificação dos dados brutos, 

passando para os dados organizados de forma a alcançar o núcleo de compreensão do 

texto, culminando com a agregação dos dados dos quais emergiram resultados 

relevantes. 

Esta análise se baseia em um conjunto de técnicas das comunicações que, para 

Bardin (2006) e Santos (2012), utilizam procedimentos sistemáticos e objetivos de 

construção dos conteúdos das mensagens.  O instrumento utilizado para a obtenção das 

respostas a serem analisadas por este método é a “ferramenta capaz de retirar o véu de 

linguagem que encobre o que realmente se pretende descobrir.  As perguntas são vistas 

como motivações para fazer emergir significações profundas, constituindo para estas 

um efeito de verdade” (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005, p. 312). 

A partir do desmembramento do texto em unidades, foram identificados os 

diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação e, em seguida, realizou-se 

o seu reagrupamento em classes ou em categorias e subcategorias, a saber: 

 Categoria 1: Cuidado ao indivíduo; Subcategoria 1.1: Cuidado técnico; 

Subcategoria 1.2: Cuidado holístico. 

 Categoria 2: Cuidado espiritual; Subcategoria 2.1: Respeito; 

Subcategoria 2.2: Tolerância religiosa. 

 Categoria 3: Cuidado humanizado; Subcategoria 3.1: Sensibilidade; 

Subcategoria 3.2: Escuta qualificada. 

 Categoria 4: Vivência na Academia Científica; Subcategoria 4.1: 

Integralidade nas disciplinas; Subcategoria 4.2: Imaturidade para associar prática e 

teoria;  Subcategoria 4.3: Visão holística dos professores. 

 Categoria 5: Relacionamento com Deus; Subcategoria 5.1: Falta de 

esperança; Subcategoria 5.2: Fé. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

Vale salientar que a pesquisadora aguardou a deliberação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do CCS/UFPB, fornecida após a análise do protocolo de pesquisa 

encaminhado, contendo, dentre outros documentos, o projeto de dissertação. 

Consecutivamente à aprovação deste Comitê, sob CAAE n. 

35391514.3.0000.5188 (Anexo I) a pesquisadora dirigiu-se à sala da Coordenação do 
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Curso de Enfermagem, onde, de posse da certidão confirmatória dessa decisão, solicitou 

os bons préstimos da coordenação em fornecer uma lista contendo os nomes dos 

discentes do décimo período e, de posse da mesma, contatou os discentes, bem como 

solicitou a ementa do curso, o fluxograma das disciplinas (Apêndice B) oferecidas no 

curso de graduação em enfermagem e seus respectivos departamentos, que foram 

analisados sistematicamente com o objetivo de identificar qual(is) disciplina(s) 

oferecida(s) versam sobre o tema em questão, fundamentando, assim, a formação 

discente. 

No transcorrer do trabalho, foram considerados os aspectos éticos dispostos na 

Resolução 466/12, que revogou a 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, referente à 

pesquisa envolvendo seres humanos no cenário brasileiro, principalmente no que diz 

respeito ao consentimento livre e esclarecido do participante, bem como procurou 

garantir seu anonimato e o sigilo de dados confidenciais. Não obstante, foram 

considerados os dispositivos contidos na Resolução COFEN n. 311/2007, a qual institui 

o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em especial, o capítulo IV, das 

responsabilidades, deveres e proibições concernentes ao ensino, pesquisa e produção 

técnico-científica. 

 
 

RESPONSABILIDADES E DEVERES 
Art. 90.  Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida 

e à integridade da pessoa. 

Art. 92.  Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade 

científica e sociedade em geral. 
Art. 93.  Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais 

da profissão no ensino, na pesquisa e produções técnico-científicas. 

PROIBIÇÕES 
Art. 97.  Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como, 

usá-los para fins diferentes dos pré-determinados. 

Art. 98.  Publicar trabalhos com elementos que identifiquem o sujeito 
participante do estudo sem sua autorização. 

Art. 99.  Divulgar ou publicar, em seu nome, produção técnico-

científica ou instrumento de organização formal ao qual não tenha 

participado ou omitir nomes de co-autores e colaboradores. 
Art. 100.  Utilizar, sem referência ao autor ou sem a sua autorização 

expressa, dados, informações, ou opiniões ainda não publicados 

(BRASIL, 2007, p. 10-11). 
 

 

Levando em consideração o que baseia a visão moral e ética como um dos 

princípios norteadores desta profissão, as investigações ou questões norteadoras da 

prática clínica-investigativa em enfermagem nascem nas mentes e corações de 
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enfermeiros-pesquisadores comprometidos com a formação de uma postura profissional 

compatível com a visão da mesma, com base no entendimento de que esta visão e 

postura se lapidam nas academias e no ato cotidiano do desempenho de atividades 

laborais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Categorização dos dados da pesquisa 

 

Frente aos objetivos traçados e mediante a utilização do instrumento de coleta de 

dados (Apêndice C) como elementos norteadores desta investigação, a análise foi 

realizada mediante reflexões necessárias permeadas por alicerces teóricos oriundos das 

literaturas consultadas e dados coletados.  Para tanto, os resultados foram organizados 

em categorias, contemplando as três fases de análise preconizadas nas considerações 

metodológicas, conforme propõe Bardin (2006), quais sejam: pré-análise, descrição 

analítica e interpretação inferencial. 

Estas surgiram na tentativa de expressar o verdadeiro sentido frente às questões 

propostas aos participantes.  Conforme disposto na Resolução 466/12, para preservar a 

não identificação dos sujeitos, escolheram-se nomes fictícios que emergiram de 

características, comportamentos e subsídios marcantes das quais os profissionais de 

enfermagem necessitam para desenvolver seu ofício, o cuidar.  A saber: Vocação, Arte, 

Ciência, Dom, Ética e Humanização. 

Ao analisar os resultados oriundos do primeiro questionamento, sobre qual a 

compreensão do colaborador como discente do décimo período do curso de graduação 

em enfermagem a respeito do processo de cuidar em enfermagem,obtivemos os 

seguintes resultados: 

 

4.1.1 Categoria 1 – Cuidado ao indivíduo 

Subcategorias: Cuidado técnico e cuidado holístico 

 

FIGURA 02: Referente à categoria cuidado ao indivíduo relativo às subcategorias Cuidado técnico e 
cuidado holístico. 

 

Fonte:<http://www.bing.com/images/search?q=cuidar%enfermagem>.  Acesso em: 05 dez. 2014. 

http://www.bing.com/images/search?q=cuidar%25enfermagem
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Como elementos resultantes do processo de análise e compreensão do 

significado dos discursos dos participantes, emergiram, desta forma, a Categoria 1: 

Cuidado ao indivíduo, a Subcategoria 1.1: Cuidado técnico e a Subcategoria 1.2: 

Cuidado holístico, conforme relatos abaixo, analisaremos o discurso da Subcategoria 

1.1: Cuidado técnico: 

 
[...] Ah, o processo de cuidar em enfermagem é difícil definir quando 

pensamos mais na prática, ele vai muito além de só realizar 

procedimentos (Vocação). 

 

[...] Vejo como uma forma técnica e mecânica, durante o exercício da 

graduação, muitas vezes, não conseguimos associar que a realização 
de procedimentos técnicos é cuidar (Ética). 

 

[...] São ações de enfermagem que executamos junto ao paciente 
diante de tais situações; são técnicas que precisamos desenvolver 

voltadas ao paciente, cumprir funções e tarefas e esquecer-se dos 

vários fatores que compõe a vida do indivíduo (Arte). 

 
[...] É um cuidado físico mesmo [...] (Conhecimento Científico). 

 

[...] Tivemos inicialmente muita dificuldade para entendermos o que 
era o processo de cuidar, mas são cuidados práticos mesmo, no meu 

ponto de vista (Humanização). 

 
[...] Passamos a entender e conhecê-lo melhor executando as práticas, 

correlacionando com o que tínhamos visto na teoria (Dom). 

 

 

Em relação à Subcategoria 1.2: Cuidado holístico, seguem os seguintes 

discursos: 

 

[...] É a principal função da enfermagem, começamos a estudá-lo lá no 

terceiro período na disciplina de Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem.  É um cuidado centrado não só no paciente, vai muito 

além de só realizar procedimentos.  Acredito que nós somos formados 

para executar o cuidado holístico, saímos da Universidade bem 

preparados para esse cuidado; compreende todas as partes do 
processo, como avaliação, elaboração do planejamento, 

implementação e observar se houve benefícios para o paciente ou não 

(Vocação). 

 

[...] Visualizo o cuidado como uma atitude ou forma maternal ou 

fraternal.  Não consigo dissociá-lo das técnicas ou práticas; vejo o 

cuidado como ajuda e apoio ao paciente (Ética). 

 

[...] Também enxergo o processo de cuidar como uma atitude 

maternal, fraternal, mas há envolvimento emocional, além da 
preocupação com a fisiopatologia. Precisa considerar todos os 

aspectos que envolvem a vida de um indivíduo; ele precisa ser visto 
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no seu eu considerando todas as áreas biopsicossocial e até espiritual, 

para, desta forma, desenvolvermos um processo de cuidar efetivo, de 

forma integral e também sua família (Arte). 

 
[...] Processo de cuidar envolve humanização.  É atentar para todas as 

esferas que compõem o paciente, sociais, espirituais e não apenas a 

fisiopatologia, nem visão maternal ou fraternal (Conhecimento 
Científico). 

 

[...] É olhar o paciente com outros olhos e atentar para todas as suas 
necessidades, olhar realmente com preocupação de pai ou mãe 

(Humanização). 

 

[...] Vejo também como etapas a serem desenvolvidas junto ao 
paciente na tentativa de prestar uma assistência de forma holística 

(Dom). 

 

 

Reportando-nos a Waldow (1995) e Santos et al. (2010), cuidar significa 

comportamentos e ações que envolvem conhecimentos, valores, habilidades e atitudes, 

empreendidas no sentido de favorecer as potencialidades das pessoas para manter ou 

melhorar a condição humana no processo de viver e morrer,sendo entendido como 

fenômeno resultante do processo de cuidar. 

Podemos compreender o cuidado técnico como uma forma fria, seca, desumana, 

que não obedece muitas vezes aos padrões do rigor científico, e, por conseguinte, é 

ressecada por valores egoístas, descompromissados e deturpados pelo fazer e pelo 

cansaço diário, que não conseguem contemplar a beleza da vida, da profissão, tampouco 

as esferas de atuação do profissional frente ao ser cuidado.  São esquecidas e também 

classificadas como uma atitude tecnicista.  Para Batista (2004), o avanço tecnológico, ao 

mesmo tempo em que cria e aperfeiçoa a máquina para sua própria destruição e também 

para proteger e prolongar a vida, afasta e distancia esse relacionamento tão vital entre o 

enfermeiro e o paciente. 

Um estudo convergente assistencial realizado por Dias, Santana e Santos (2006), 

cujo objetivo era identificar a compreensão do ser humano acerca do cuidado recebido 

pela equipe de enfermagem e a compreensão sobre os cuidados destinados ao seu 

tratamento, alerta que é imprescindível evitarmos que o verdadeiro objetivo de nossa 

profissão, que é o cuidado integral, seja sobreposto pela mecanização, havendo a 

necessidade de aliar o cuidado integral ao científico, pois, certamente, esta junção 

garantirá a plenitude da pessoa. 

As autoras afirmam que devemos refletir mais acerca do ser cuidado, abdicando 

um pouco mais da “tarefa” e vivenciando o lado humano do assistir intrínseco ao que de 
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fato é ser enfermeiro/a, já que o objetivo do trabalho da enfermagem é o Ser Humano, 

pois o mundo do cuidar é o que faz a enfermagem acontecer, segundo elas. 

Uma investigação descritiva com fundamentação filosófica no pensamento de 

Heidegger (1993a, 1993b), pensador que estudou as características existenciais do ser 

humano e que compreende o cuidado como a mais originária, realizada por Silva, 

Damasceno e Carvalho (2001), acrescenta que o cuidado de enfermagem não deve 

prender-se à instância técnica, tampouco a execução destas técnicas não pode 

corresponder à ação cotidiana normal de prestar cuidado. 

De acordo com Nunes (1999), os profissionais enfermeiros, em geral, 

apresentam-se enfeitiçados pelo poder que, aparentemente, a tecnologia lhes concede. 

Desse modo, muitas vezes sua prática se direciona essencialmente para o exercício 

técnico, distanciando-se, portanto, dos valores morais e políticos imbuídos no cotidiano 

de trabalho.  Barnard (1997) lembra que, agindo assim, os enfermeiros se afastam da 

análise crítica de sua realidade e mantêm-se na neutralidade rotineira da execução de 

procedimentos. 

Por outro lado, interpretando a subcategoria cuidado holístico, destacamos 

Figueiredo (1997) e Santos et al. (2010), que definem cuidado como a ação entre duas 

pessoas: uma oferta o cuidado e a outra o recebe, sendo ação incondicional do trabalho 

do/a enfermeiro/a, que envolve movimentos corporais, impulsos e emoções, energia, 

disponibilidade para sentir, tocar o outro, percebendo o que nenhum outro profissional 

consegue: envolver-se de forma tão rica e contempladora de estruturas ou unidades 

internas que formam o todo de uma forma que outro não contempla, uma forma 

integradora, holística e humanizada de ser, capaz de transformar realidades duras em 

prognósticos favoráveis. 

É imprescindível, vital e emergente direcionarmos olhares críticos e reflexivos 

para a integralidade e o holismo, vislumbrando um cuidado humanizado que contemple 

e priorize as esferas biopsicossocioespirituais, que enfatize e revele o processo 

interativo, a energia deste processo mútuo de troca entre enfermeiro e paciente, 

mediante o qual se dá e se recebe ao mesmo tempo a criatividade, a emoção, o lado 

artístico do cuidar, além do aspecto moral, aliado ao cuidado científico, mas sem 

seccionar saber e técnicas. 

Para Dias, Santana e Santos (2006), elementos como afeto, compaixão, 

dedicação, respeito, consideração e sintonia devem estar sempre presentes na oferta de 

um cuidado pautado na integralidade e devem ser executados através de uma técnica 
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humanizadora, executando no outro como se fosse a nós mesmos, substituindo a 

mecanização por uma análise reflexiva que privilegia a mudança de atitudes, valoriza a 

excelência pela técnica, mas, acima de tudo, compreende e valoriza o outro, ao passo 

que sensibiliza, humaniza, agrega responsabilidade, seriedade, ética e humanismo a 

quem o executa. 

Entende-se que o cuidado de enfermagem deve vislumbrar o diálogo, o bem-

estar físico, emocional, espiritual do ser cuidado, considerando-o como ser humano.  

Esta prática deve ser assumida, encorajada e estimulada entre os profissionais 

enfermeiros.  Diante de tais entendimentos, fica claro que alguns participantes estão 

envolvidos ou deixaram-se envolver mais pelos procedimentos técnicos inerentes à 

profissão do que mais propriamente pela essência do cuidado ao indivíduo.  Outros, por 

sua vez, associaram-no aos primórdios, ou seja, à essência materna, remetendo-nos às 

origens do cuidar.  Contudo, fica claro que há uma certa associação do verdadeiro 

sentido do cuidado aprendido em sala de aula na fala conclusiva destes colaboradores. 

Para alguns autores, como Waldow, Meyer e Lopes (1995), bem como Santos et 

al. (2000), o ensino de enfermagem continua enfatizando, em seu cotidiano, o 

desenvolvimento de habilidades motoras, técnicas e de atributos comportamentais, 

considerados identitários na formação profissional, em detrimento de reflexões sobre a 

essência da enfermagem e sobre as dimensões da atuação do/a enfermeiro/a nos âmbitos 

social, cultural e econômico da sociedade. 

De igual modo, há um enorme hiato entre transmissão de conhecimentos 

teóricos pelos docentes e competência profissional versus o entendimento dos discentes 

em executar o que determina a essência do cuidar, entendimento este que poderá sofrer 

influências positivas ou negativas oriundas de experiências vividas pelos alunos. 

Nesse sentido, Santo (1997) e Santos et al. (2010) destacam a importância da 

interação professor-aluno para o ensino de enfermagem.  A autora supracitada ressalta 

que essa interação é um espaço no qual o aluno começa a estabelecer aproximações com 

a enfermagem e com o cuidar em enfermagem ao vivenciar experiências de cuidado 

com os pacientes durante os estágios, tendo como modelo o/a professor/a que, de acordo 

com o seu envolvimento e comportamentos de cuidado no cotidiano do ensino, 

influenciará a visão de enfermagem e de cuidado erigida pelos alunos, contribuindo para 

que eles construam as sua próprias visões de cuidado na enfermagem. 

Já em relação à associação do cuidado à essência feminina e materna, Geovanini 

(1995) e Silva et al. (2001) lembram que a prática do cuidar na enfermagem nasceu 
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como intuição feminina no seio familiar para depois caminhar na direção de tornar-se 

uma ciência humanizada, respaldada inicialmente no conhecimento de outras ciências 

para, mais recentemente, procurar fundamentação em teorias próprias, ao que se 

denomina enfermagem moderna.  Tal modernização surgiu com Florence Nigthingale 

na década de 50 do século XIX. 

De acordo com o modelo de adaptação de Roy (MAR), o cuidado de 

enfermagem a ser prestado a uma pessoa deve estar fundamentado na perspectiva de 

favorecer a adaptação do paciente ao ambiente.   Este, por sua vez, tem a capacidade de 

afetar o desenvolvimento e o comportamento dos seres humanos, tendo o enfermeiro a 

tarefa ou a meta de promover a adaptação do paciente em cada um dos quatro modos de 

adaptação do modelo, que são: o modo fisiológico-físico, o modo de identidade do 

grupo de autoconceito, o modo de função de papel e o modo da interdependência, sendo 

mediados por dois subsistemas: o regulador, que se refere ao enfrentamento fisiológico, 

e o cognitivo, que se refere ao enfrentamento cognitivo-emotivo. 

De acordo com Barck e Santos (2012), para operacionalizar o referido modelo 

na prática assistencial, Roy propõe a utilização do processo de enfermagem 

contemplando seis etapas, a saber: avaliação de comportamento, avaliação de estímulos, 

diagnóstico de enfermagem, estabelecimento de metas, intervenção e avaliação. 

Frente ao segundo questionamento, sobre qual o entendimento do colaborador 

sobre cuidado de enfermagem espiritual, obtivemos as seguintes respostas: 

 

4.1.2 Categoria 2 – Cuidado espiritual 

Subcategorias: Respeito e tolerância religiosa 

 

FIGURA 03: Referente à categoria cuidado espiritual relativa às subcategorias respeito e tolerância 

religiosa. 

 

Fonte: <http://www.bing.com/images/search?q=cuidar%enfermagem>.  Acesso em: 05 dez. 2014. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=cuidar%25enfermagem
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Após análise e compreensão dos elementos descritos nos discursos dos 

participantes, emergiu sistematicamente a Categoria 2: Cuidado espiritual, bem como as 

Subcategorias 2.1: Respeito e 2.2: Tolerância religiosa como forma de sintetizar o 

entendimento.  Por meio dos relatos abaixo, analisaremos o discurso da Subcategoria 

2.1: Respeito. 

 
 

[...] Cuidado de enfermagem espiritual é respeitar o paciente e não 

criticá-lo quanto à sua crença, e sim preservá-la (Vocação). 

 

[...] Também entendo que o cuidado de enfermagem espiritual é 

respeitar o paciente como um todo e confortá-lo.  O profissional 

precisa estar mais perto do paciente e também impor o respeito, 
criando artifícios para melhorar a estadia do paciente (Ética). 

 

[...] É trabalhar a espiritualidade com respeito e cautela às diversas 
crenças, sem excluir o que o paciente considera importante (Arte). 

 

[...] Um conceito bem definido e primordial de enfermagem espiritual 
é o respeito, tanto entre os pacientes como com os seus cuidadores, 

pois somos pessoas diferentes e possuímos muitas vezes religiões 

diferentes (Conhecimento Científico). 

 
[...] Significa a todo o momento mostrar-se respeitoso com o paciente, 

oferecer liberdade para o paciente expressar sua fé, mas sem perder o 

foco de nossas responsabilidades profissionais.  Essa situação precisa 
ser analisada com cautela e não confundir o hospital com um templo 

religioso.  O enfermeiro precisa dissociar isto (Humanização). 

 

[...] Significa prestar um cuidado respeitoso e entender o que melhor 
se adequa ao paciente no momento pelo qual ele está vivenciando, 

com o objetivo de contribuir com sua melhora (Dom). 

 

 

Em relação à Subcategoria 2.2: Tolerância Religiosa, seguem os seguintes 

discursos: 

 

 

[...] Entendo que o enfermeiro deve se preocupar com a 
espiritualidade e considerá-la por outro lado que a crença do paciente 

não seja esquecida por conta da doença e dos procedimentos.  

Devemos facilitar a entrada nas enfermarias de pessoas que efetivem 
essa assistência, como um padre, um pastor, ou irmãos que realizem 

esse trabalho. Devemos apoiar e não dificultar essa assistência, 

independente de qual religião ele for, mesmo que seja diferente até da 
minha própria religião como profissional (Vocação). 

 

[...] É tentar confortar a alma do paciente independente de sua religião 

como aproximá-lo da família ou afastá-lo, se isso fizer mal, como 
também entender seus limites. Também acho que o conceito de 
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espiritualidade é bem mais amplo que o conceito de religião.  Por isso, 

se houver necessidade da visita de um representante de sua religião e 

lhe trouxer conforto ou benefícios, devemos avaliar (Ética). 

 
[...] É um cuidado que se ocupa não só com a religião do paciente e 

sim com sua espiritualidade, mas que nos traz limitações, pois se em 

uma enfermaria tivermos pacientes de várias religiões ou se o 
enfermeiro autorizar a visita de um representante do candomblé, 

talvez esta visita possa causar um enorme desconforto aos outros 

pacientes. Então, o enfermeiro precisa sobressair-se nestas questões 
para não causar danos ou prejuízos, nem discriminações ou privilegiar 

o paciente de determinada religião (Arte). 

 

[...] Podemos ter pessoas diferentes na mesma enfermaria e que 
praticam diferentes religiões, completamente opostas, mas é preciso 

respeitar (Conhecimento Científico). 

 
[...] É exatamente enxergarmos a esfera espiritual do paciente e não 

necessariamente a religião dele. Podemos, enquanto profissionais, 

solicitar e autorizar a entrada um representante da religião do paciente, 
mas com cautela e limites, desde que não haja nenhum problema aos 

outros pacientes (Humanização). 

 

[...] Precisamos de bom senso no momento para analisar cada 
situação. Tantos pacientes quanto grupos religiosos precisam obedecer 

à dinâmica do hospital, sem deixar um grupo sobressair ao outro 

(Dom). 
 

 

Diante de tais depoimentos, torna-se cristalino o não entendimento sobre o que 

significa cuidado de enfermagem espiritual. A Categoria2: Cuidado espiritual, bem 

como as Subcategorias 2.1: Respeito e 2.2: Tolerância religiosa emergiram deforma 

unânime frente a tais fatos, além de ter havido o entrelaçamento de idéias entre respeito 

e tolerância religiosa. 

De acordo com o entendimento de Barbosa e Silva (2007), fica claro que a 

necessidade da humanização dos cuidados no âmbito hospitalar existe em um contexto 

social no qual alguns fatores têm contribuído para a fragmentação do ser humano como 

alguém compreendido com necessidades puramente biológicas: a tecnologia, a visão de 

que a equipe de saúde detém todo o saber e não ter a percepção da integralidade do Ser 

Humano são exemplos destes fatores. 

O avanço da tecnologia médica, principalmente a partir da segunda metade do 

século XX, fez com que, por muitas vezes, o cuidado se torne a aplicação de um 

procedimento técnico, a fim de cumprir com um objetivo mecanicista, como puncionar 

um acesso venoso, aplicar uma medicação ou realizar determinado exame. 
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Baseado neste entendimento, a oferta de um cuidado crítico, reflexivo, 

organizado, fundamentado em embasamento teórico científico, bem como emoldurado 

por um sorriso, afeto, respeito à dignidade do outro e permeado de valores tem se 

tornado cada vez mais escasso.  

É oportuno destacar o pensamento de Barbosa e Silva (2007), os quais orientam 

perceber o ser humano como alguém que não se resume meramente a um ser com 

necessidades biológicas, mas como um agente biopsicossocial e espiritual, com direitos 

a serem respeitados, garantindo sua dignidade ética como peça fundamental para 

começarmos a caminhar em direção à humanização dos cuidados de saúde. 

Podemos inferir, enquanto profissionais, que temos o dever de enxergar este ser 

passivo no processo de oferta de cuidados como um ser indivisível, e, portanto, 

considerar as esferas de atuação do processo de cuidar, que são: biológica, psíquica, 

social, espiritual, ecológica e cósmica, proporcionando ao ser cuidado uma 

oportunidade de manutenção dos níveis ótimos de saúde, de bem-estar e de prevenção 

de agravos à saúde. 

Infelizmente, nos serviços de saúde, a doença monopoliza a atenção dos 

profissionais, priorizando-se medidas para conter a enfermidade. Nesse patamar, o 

respeito, a individualidade, a dignidade, os direitos do paciente, suas preferências, 

valores, crenças, costumes e sentimentos não raro ficam em segundo plano.  Isso 

certamente se reflete na assistência com impessoalidade, insensibilidade e mecanização, 

embora a racionalização, a técnica e o conhecimento científico sejam imprescindíveis 

nesse contexto (PUPULIM; SAWADA, 2012). 

Portanto, cabe aqui salientar que o profissional de enfermagem necessita 

apreender esta visão e ofertar esses valores ao ser cuidado, os quais são essenciais à 

manutenção da qualidade dos serviços oferecidos, bem como para fortalecer e otimizar 

a ciência que o embasaram.  Dessa forma, proporciona-se ao profissional exercer seu 

devido papel como integrante da equipe de saúde. 

A importância do sentido espiritual e humano, das formas e conteúdos no 

processo de construção de saberes remete ao profissional atentar para a dimensão 

espiritual, humana e política do cuidar em enfermagem, a fim de implementar cuidados 

e desenvolver projetos de ensino e de investigação de qualidade, visando à satisfação do 

cliente e do profissional. Além disso, revela a necessidade de o enfermeiro ter 

consciência de si e dos clientes, ajudando-os a aceitar alternativas de cuidado com vistas 

ao equilíbrio físico, mental e espiritual (SANTOS et al. 2010). 
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Pesquisa sobre o agir com respeito ancorado em princípios bioéticos tendem a 

revelar que os enfermeiros entendem que o respeito ocorre naturalmente quando sua 

prática é orientada por tais princípios.  Para Barbosa e Silva (2007), o ser humano é 

alguém compreendido com necessidades puramente biológicas.  A tecnologia, a visão 

de que é a equipe de saúde que detém todo o saber e a não percepção da integralidade 

do ser humano são exemplos que dicotomizam e desrespeitam o outro. 

Ao passo que este mesmo ser humano transcende em seu sentido de existir como 

um agente biopsicossocial e espiritual, com direitos a serem respeitados, devendo ser 

garantida sua dignidade ética. Outro estudo elenca elementos essenciais ao respeito, 

como ouvir o que o outro tem a dizer, buscando interpretar o que ouvimos, ter 

compaixão, ser tolerante, honesto, atencioso e atender a necessidade do 

autoconhecimento para poder respeitar a si próprio e, então, respeitar o outro 

(FERNANDES; PEREIRA, 2005). 

Outra pesquisa, realizada por Silva (2002), afirma que o enfermeiro deve 

reconhecer o direito do paciente de ter suas próprias opiniões, escolher de acordo com 

elas e agir com base em valores e crenças pessoais. Cabe ao profissional da saúde usar 

de tolerância, mesmo quando se tratar de matéria que sustentem atitudes e 

comportamentos relativos ao sagrado.  

De acordo com o modelo de adaptação de Roy (MAR), o modo adaptativo do 

grupo de autoconceito enfoca e evoca a necessidade de integridade psicológica e 

espiritual, bem como a sensação de unidade. Desta feita, o enfermeiro necessita 

desenvolver suas habilidades pessoais e profissionais na tentativa de manter a pessoa 

que recebe o cuidado integrada, completa, adaptada ao ambiente e expondo um 

comportamento coerente ao que ela vive e recebe do profissional no momento, sem 

causar-lhe nenhum tipo de prejuízo. 

Diante do terceiro questionamento, o qual inquiria ao colaborador se, a partir de 

sua compreensão, seria necessário oferecer aos pacientes um Cuidado de Enfermagem 

Espiritual,obtivemos as seguintes respostas após transcrição e exploração das falas: 

 

4.1.3 Categoria 03 – Cuidado humanizado 

Subcategorias: Sensibilidade e escuta qualificada 
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FIGURA 04: Referente à categoria cuidado humanizado relativo às subcategorias sensibilidade e escuta 

qualificada. 

 

 

 

Fonte: <http://www.bing.com/images/search?q=cuidar%enfermagem>.  Acesso em: 05 Dez. 2014. 

 

Após análise e compreensão dos elementos descritos nos discursos dos 

participantes, emergiu sistematicamente a Categoria 3: Cuidado humanizado, bem como 

as Subcategorias 3.1: Sensibilidade e 3.2: Escuta qualificada.  Como forma de sintetizar 

o entendimento, conforme relatos abaixo, analisaremos o discurso da Subcategoria 3.1: 

Sensibilidade: 

 

 

[...] Sim, porque, para oferecermos cuidado de enfermagem espiritual, 
precisamos considerar a sensibilidade em nossas ações.  Não podemos 

ser apáticos ou insensíveis ao paciente e às suas solicitações, pois eles 

são seres humanos e não qualquer coisa (Vocação). 

 
[...] Sim, pois muitas vezes nos detemos muito ao cuidado mecânico, 

técnico e não paramos para saber do que o paciente está precisando, o 

que ele está sentindo (Ética). 

 

[...] É importante o enfermeiro atentar sim para esta questão do 

cuidado espiritual e devemos nos colocar no lugar do paciente, 

entender sua situação; muitas vezes ele não tem acompanhante e é o 
enfermeiro a pessoa mais próxima dele (Arte). 

 

[...] Sim, acho importante que exista esse cuidado de enfermagem 
espiritual, pois, considerando as esferas de necessidade de atenção 

passíveis de cuidado junto ao paciente, esse cuidado espiritual pode 

sofrer influências positivas sobre o quadro do paciente (Conhecimento 
Científico). 

 

[...] Sim, eu concordo; pois devemos olhar o paciente como um todo 

em todas as suas esferas biopsicossocioespirituais, pois ele está no 
hospital por conta da patologia, mas devemos proporcionar melhora 

através de nossas ações em todas as esferas (Humanização). 

 

http://www.bing.com/images/search?q=cuidar%25enfermagem
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[...] Sim, é necessário oferecermos [cuidado de enfermagem 

espiritual], pois uma palavra de conforto faz toda a diferença para o 

paciente em relação ao quadro que ele esteja desenvolvendo.  É 

essencial prestarmos esse cuidado, pois o paciente pode modificar o 
quadro que ele venha apresentando e a vida dele de alguma forma 

(Dom). 

 

 

Em relação à Subcategoria 3.2: Escuta qualificada, seguem os seguintes 

discursos: 

 

 
[...] Sim, pois precisamos ouvi-lo com atenção e devemos oferecer ao 

outro o que gostaríamos que oferecessem a nós mesmos, considerando 

também sua religiosidade e espiritualidade (Vocação). 

 
[...] É necessário e extremamente importante, pois só o fato de 

conversar e escutar o paciente eu já considero um cuidado de 

enfermagem espiritual e então percebemos sua inclinação.  
Frequentemente não paramos para ouvir o paciente; muitas vezes, não 

precisamos nem falar e, com certeza, fará toda a diferença. Esse tipo 

de cuidado é comprovado cientificamente e é mais evidenciado na 

atenção básica.  Muitas vezes, o paciente só precisa e quer ser 
escutado.  Já presenciei uma melhora significativa no semblante de 

um usuário da atenção básica e, então, devemos começar nossas 

atividades ouvindo o paciente. É uma grande ação (Ética). 

 

[...] Eu considero importante, pois precisamos ao menos escutar o 

paciente, escutar suas aflições, pois a espiritualidade está muito 
atrelada à escuta.  É considerar o que a pessoa tem a dizer.  Às vezes, 

uma simples conversa modifica totalmente a situação em que o 

paciente se encontra.  A escuta será a principal ferramenta do cuidado 

de enfermagem espiritual (Arte). 

 

[...] Sim, pois ouvi-lo neste momento proporciona conforto e alívio de 

seus sintomas (Conhecimento Científico). 

 

[...] Sim, concordo, pois a escuta é algo que devemos executar 

constantemente junto ao paciente e suas necessidades, como forma de 
proporcionar um cuidado de enfermagem efetivo (Humanização). 

 

[...] Sim, eu concordo também.  Escutá-lo fará toda a diferença em 

relação ao quadro que ele esteja desenvolvendo.  Por isso, é 
importante essa questão da religiosidade (Dom). 

 

 

Desta forma, podemos inferir que, pelas declarações expostas, os discentes 

entendem ser necessário oferecer um Cuidado de Enfermagem Espiritual aos pacientes, 

mas não conseguem conceituar e entender o verdadeiro sentido de Cuidado de 

Enfermagem Espiritual, nem tampouco diferenciá-lo de espiritualidade como prática de 
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uma religiosidade.  Todavia, são unânimes em concordar com a utilização de outras 

formas de cuidar que favoreçam o paciente e que o tornem íntegro e completo, como 

afirma o modelo de adaptação de Roy (MAR).  Assim sendo, os indivíduos, de acordo 

com a teórica, possuem necessidades de integridade social, de saber quem são em 

relação aos outros. 

Logo, as subcategorias sensibilidade e escuta qualificada emergiram como forma 

de contribuir para a efetivação desta nova ou outra forma de cuidar, que,para Sales et al. 

(2006), escutar e olhar atentamente são instrumentos imprescindíveis para assistir o 

outro.  O enfermeiro, então, deve procurar sempre atender às expectativas e 

necessidades de quem é cuidado, de forma humanizada, individualizada e diferenciada. 

Advertimos também quanto à sensibilidade nas ações, atitudes, comportamentos 

e na tomada de decisões diante de situações desafiadoras que envolvam o completo 

bem-estar físico, mental, emocional, biológico e espiritual do paciente, bem como na 

proximidade do outro, no envolver-se comprometendo-se em executar o melhor e maior 

cuidado que por ventura o paciente já tenha recebido, como meta de torná-lo alguém em 

perfeito estado de adaptação. 

Um estudo qualitativo fenomenológico realizado em uma instituição pública de 

ensino superior do Sul do Brasil objetivou compreender a sensibilidade do ser docente-

enfermeiro no ensino da enfermagem.  A análise dos dados evidenciou a sensibilidade 

como base para desenvolver o fazer, pensar, cuidar e pesquisar.  De acordo com Terra et 

al. (2008), sem a sensibilidade e escuta qualificada, as relações e interações no ensino 

da enfermagem não passarão de técnicas e teorias sobre o cuidado. 

É necessário ampliarmos nossa visão, pois todo ser humano é único e tem sua 

história de vida; é um sujeito sensível e necessita ser compreendido.  Para Terra et al. 

(2008), a compreensão da sensibilidade permeia as relações e interações com o 

estudante no ensinar e aprender a ser e a fazer enfermagem, mostrando a complexidade 

do ser humano e remetendo-nos à reflexão dos nossos próprios valores.  

Conforme os autores, a formação do estudante há de ser o reflexo do profissional 

que necessita cultivar a sensibilidade e a escuta apurada nas relações e interações com o 

outro como base para ser, fazer, pensar, cuidar e pesquisar, tanto no cotidiano 

acadêmico como também no assistencial. 

Conforme o quarto questionamento, o qual indagava aos colaboradores se, na 

opinião deles, a proposta curricular da UFPB seria ou não desenvolvida na perspectiva 
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de favorecer uma prática compromissada com o ser humano em sua totalidade, 

envolvendo o cuidado espiritual, obtivemos os seguintes discursos: 

 

 

4.1.4 Categoria 4 – Vivência na Academia Científica 

Subcategorias: Integralidade nas disciplinas, imaturidade para associar prática e 

teoria, visão holística dos professores 

 

FIGURA 05: Referente à categoria vivência na Academia Científica relativa às subcategorias 

integralidade nas disciplinas, imaturidade para associar prática e teoria e visão holística dos professores. 

 

 

 

Fonte: <http://www.bing.com/images/search?q=vivência%científica>.  Acesso em: 05 dez. 2014. 

 

Após análise e compreensão dos elementos descritos nos discursos dos 

participantes, emergiu sistematicamente a Categoria 4:Vivência na Academia Científica, 

bem como as Subcategorias 4.1: Integralidade nas disciplinas, 4.2: Imaturidade para 

associar prática e teoria e 4.3: Visão holística dos professores.  Como forma de 

sintetizar o entendimento, conforme relatos abaixo, analisaremos o discurso da 

Subcategoria 4.1: Integralidade nas disciplinas: 

 

 

[...] Eu acredito que sim, eu acho que isso está bem claro na nossa 
mente desde a disciplina de Semiologia e Semiotécnica de 

Enfermagem, e está bem presente também em outras disciplinas, pois 

as outras são continuidade.  Então eu acredito que saio daqui com esta 
visão (Vocação). 

 

[...] Sim, e eu considero nosso currículo muito bom; temos uma 

enorme carga teórica que nos favorece, como também vários 
momentos de discussões em sala de aula (Ética). 

 

http://www.bing.com/images/search?q=viv�ncia%25cient�fica
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[...] Sim, continuo acreditando que sim, e de acordo com o projeto 

político pedagógico também; nós conversamos muito em sala de aula 

e tivemos vários espaços para discussões sobre o tema e eu 

identifiquei bastante essa necessidade a ser trabalhada junto ao 
paciente, mas eu não tive muita oportunidade e vi de forma prática no 

máximo duas vezes esse cuidado ser executado (Arte). 

 
[...] Sim, desde o começo do curso nós aprendemos o conceito de 

humanização, de integralidade, de levar em consideração o ser 

humano em sua totalidade. E, dessa forma, estaremos oferecendo um 
cuidado efetivo ao paciente. Tivemos uma enorme carga de literatura 

para lermos e compreendermos (Conhecimento Científico). 

 

[...] Sim, e eu percebi muito essa questão, pois nós temos uma 
preparação diferente, uma grade curricular comprometida com essa 

visão (Humanização). 

 
[...] De fato, a grade curricular que possuímos nos favorece a isso.  Eu 

já conversei com alunos de outras faculdades e eles realmente não 

possuem a mesma visão. Nosso foco é maior (Dom). 

 

 

Em relação à Subcategoria 4.2: Imaturidade para associar prática e teoria, 

seguem os seguintes discursos: 

 

 
[...] Acredito que sim, mas eu nunca me despertei no momento das 

práticas para esse tipo de cuidado, e, sim, para as outras funções 

(Vocação). 

 

[...] Acredito que sim, mas a questão é que muitas vezes temos que 

executar nossas atividades em campo de estágio muito rápido, mesmo 

sendo estimulados pelo professor, mas nós somos muito imaturos 
ainda e muitas vezes acabamos dissociando essa visão (Ética). 

 

[...] Sim, estudamos muito isso, talvez na prática não tivemos a 
oportunidade de exercê-lo devido à falta de tempo. Chegamos ao fim 

da graduação e eu posso afirmar que nós não temos maturidade para 

executar esse cuidado.  É difícil (Arte). 

 

[...] Sim, mas acho que dependerá muito das minhas próprias atitudes, 

de quem eu realmente sou.  Acho que realmente só irei entendê-lo 

melhor quando praticá-lo (Conhecimento Científico). 

 

[...] Com certeza, mas acontece que nós, enquanto alunos, acabamos 

nos preocupando mais em executar determinada função, o 
procedimento técnico em si. Mas também concordo que irá depender 

muito do meu eu, da minha própria visão e experiências.  Não é que 

esquecemos a visão holística, mas realmente nos preocupamos com 

outras coisas mais específicas do enfermeiro (Humanização). 

 

[...] Sim, mas eu acho que praticar essa visão é pessoal de cada um, 

porque na prática é tudo muito corrido, nós temos sempre um 
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professor nos cobrando para corrermos, mas, se nos dedicarmos, 

dermos atenção e agirmos com essa visão, acredito que esse cuidado 

pode ser efetivado e a religiosidade e espiritualidade do paciente 

poderão ser contempladas (Dom). 

 

 

Em relação à Subcategoria 4.3: Visão holística dos professores, seguem os 

seguintes discursos: 

 
 

[...] Eu acredito que sim, tivemos uma aula na disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem abordando essa questão 
da espiritualidade, e sempre em todas as disciplinas que estudamos 

eles sempre focaram esse tema, na tentativa de que nós 

considerássemos o ser humano como um todo, não só a doença, com 

também nos colocarmos no lugar do outro. Até mesmo nos momentos 
de estágio prático, comunidades de saúde ou hospitais, até porque em 

nossos instrumentos para exame físico, foca essa questão (Vocação). 

 
[...] É realmente um diferencial nosso.  Fomos o tempo todo 

orientados pelos professores a enxergar o paciente como um todo, 

bem como valorizarmos a espiritualidade.  Acredito até mais do que 

em outras universidades, somos orientados a perguntar e conversar 
com o paciente. Então, eu sinto segurança e, para mim, isso é cuidado 

de enfermagem espiritual, é você enxergá-lo como um todo (Ética). 

 
[...] Sim, a visão dos professores é realmente essa de oferecer um 

cuidado espiritual ao paciente, por enxergá-lo em sua totalidade. Os 

professores da instituição nos ensinaram muito essa visão holística e o 
estabelecimento de vínculo junto ao paciente, mesmo quando nós não 

tínhamos tempo de realmente praticá-la, mas a instituição favoreceu o 

desenvolvimento dessa prática, desse olhar integral do indivíduo em 

sua integralidade (Arte). 

 

[...] Sim, os professores nos estimulavam, nos lembravam e a 

instituição favoreceu bastante nossa formação, mas realmente vai 
depender muito de mim, da pessoa que eu sou, de minhas 

experiências, para oferecer esse cuidado (Conhecimento Científico). 

 
[...] Sim, pois os professores sempre nos ensinaram a enxergar mais 

além, por exemplo, se um paciente está se queixando de dor de 

cabeça, nós iremos investigá-lo e perguntá-lo: como surgiu essa dor de 

cabeça? Como está sua alimentação? Você está sofrendo algum 
estresse ultimamente? Existe algum problema? E, aos poucos, iríamos 

entender como surgiu essa dor de cabeça para sabermos orientá-lo 

adequadamente.  Então, para mim, cuidado espiritual relaciona-se com 
o bem-estar do paciente e nos compromissarmos com ele, e nós 

aprendemos isto (Humanização). 

 

[...] Sim, pois, de acordo com a fala dos professores durante todas as 
disciplinas, nos favoreceram bastante, pois, antes de eu chegar junto 

ao paciente, eu converso com ele, analiso o seu quadro clínico, 
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percebo no que ele está pensando, o que ele está sentindo e então 

depois vou prestar um cuidado (Dom). 

 

 

De acordo com os relatos dos participantes, ficou evidente que eles, de forma 

unânime e convicta, afirmaram que a proposta curricular da instituição de ensino 

superior à qual pertencem é, sim, desenvolvida na perspectiva de favorecer uma prática 

clínica compromissada com o ser humano em sua totalidade, e, mais uma vez, 

correlacionaram cuidado espiritual com a questão de uma prática religiosa e 

espiritualidade.  

Mas, devido à imaturidade em relação à prática clínica, a maioria afirmou não 

ter tido condições de oferecê-lo aos pacientes, pois encontravam-se muito atarefados 

com alguns procedimentos técnicos para executarem, bem como às voltas com a 

prerrogativa de cumprir horários pré-determinados conforme seus estágios curriculares. 

Conforme as subcategorias integralidade nas disciplinas, imaturidade para 

associar prática e teoria e visão holística dos professores, todas emergiram a partir do 

real entendimento dos discentes frente a tais questionamentos, pois, para Sordi, Bomer e 

Alves (1999), a dimensão mais ampla da universidade é a formação de profissionais 

comprometidos com a cidadania coletiva.  O enfermeiro deve possuir um olhar crítico e 

investigativo, tecnicamente competente e que dê ênfase ao compromisso social, político 

e ético que cada cidadão deve ter consigo e com os outros.  Como profissional de saúde, 

deveria se preocupar em discutir e participar efetivamente da construção de um país 

melhor, sendo agente de um processo de mudança e reconstrução social. 

Sendo assim, profissionais forjados neste perfil possuem em suas mãos a 

condição de fazer sempre o melhor pelo outro.  Conforme o modo de interdependência 

desenvolvido pela Doutora Roy em seu modelo de adaptação, o paciente sente em seu 

momento de agravo da saúde a necessidade de relacionamentos próximos de pessoas 

como forma de adaptação e manutenção da saúde. 

Conforme Alonso (2003), o aluno desenvolve bem suas práticas quando se sente 

seguro e confiante.  O confronto direto do aluno com a prática de enfermagem, a partir 

de uma visão assistencial multidimensional, favorece, para a Doutora Roy, o fato de a 

pessoa ser vista e entendida como ″um todo″, contemplando a integralidade do 

indivíduo, além de incrementara maturidade acadêmico-profissional do enfermeiro. Ao 

enfrentar os desafios desta prática, o acadêmico sente-se estimulado a buscar o 
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aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos, para surgir redimensionamentos 

e inovações na arte do cuidar. 

Identificamos algumas disciplinas oferecidas na graduação vinculadas ao Centro 

de Ciências da Saúde (CCS) e ao Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica 

(DENC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) que abordam direta ou 

indiretamente tais temas, envolvendo o processo de cuidar, aspectos espirituais no 

cuidar em enfermagem, bem como a integralidade do indivíduo, como Psicologia 

Aplicada à Enfermagem, Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem I, Semiologia e 

Semiotécnica de Enfermagem II e Deontologia e Ética, todas ministradas, 

respectivamente, no terceiro e quarto períodos no Curso de Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Outrossim, os discentes são orientados à formação de um perfil profissional 

compatível com a ciência a qual eles representarão.  Esta formação se baseia em 

princípios científicos, fundamentada em uma teoria norteadora das ações de 

enfermagem, preocupada em vislumbrar o ser cuidado como um ser humano 

biopsicossocioespiritual,cultural,ecológico e cósmico, satisfazendo às necessidades 

deste indivíduo de forma a respeitar sua integralidade. 

O enfoque maior é cuidar do ser humano de forma integral, contemplando todas 

as suas esferas de atenção acima mencionadas com o objetivo de promover o bem-estar 

máximo do paciente, bem como a satisfação de todas as necessidades humanas 

elencadas em momento de atendimento clínico, além de promover adaptação em todos 

os níveis.  

Vale salientar que todos os conteúdos analisados foram ministrados de forma 

direta em sala de aula, tal como atestam os recortes de fala dos participantes.  Também 

foram empreendidas abordagens práticas em momento de estágio curricular 

supervisionado, especificamente no decorrer de cada disciplina, como: 

 

 Psicologia Aplicada à Enfermagem, que estuda a saúde e a relação 

mente-corpo, a concepção psicossomática do processo saúde-doença e suas implicações 

psicossociais, o papel do enfermeiro em lidar com o paciente e os aspectos psicológicos 

inerentes às diferentes fases da vida e envolvendo situações específicas. 

 

 Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem I, que estuda os aspectos e 

procedimentos teórico-práticos de enfermagem envolvendo as teorias e o processo de 

enfermagem, a documentação e o registro, a semiologia e a semiotécnica com vistas ao 
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planejamento da assistência integral ao indivíduo, família e comunidade atendidos em 

unidades básicas de saúde.  

 Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem II, que estuda as técnicas e 

procedimentos básicos de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas 

básicas do cliente hospitalizado com problemas de menor complexidade. 

 Deontologia e Ética, que estuda os princípios fundamentais da ética, 

aplicação da ética ao exercício da profissão, bem como a responsabilidade do 

enfermeiro diante de situações de confronto entre saúde e doença, vida e morte, à luz do 

ETHOS da Enfermagem. 

 

Nesse diapasão, vale salientar que os discentes em enfermagem, diante de tais 

conteúdos oferecidos e de experiências teórico-práticas vivenciadas na Academia, 

relataram informações relevantes frente ao que se pretende mostrar com esta pesquisa.  

Diante do exposto, de acordo com o quinto questionamento, o qual inquiria se as 

pessoas cuidadas pelo colaborador em estágio curricular apresentaram ou demonstraram 

ter um relacionamento mútuo com o mundo e com Deus,obtivemos as seguintes 

respostas: 

 

4.1.5 Categoria 5 – Relacionamento com Deus 

Subcategorias: Falta de esperança e fé 

 
FIGURA 06: Referente à categoria relacionamento com Deus relativo às subcategorias falta de esperança 

e fé. 

 

 

Fonte: <https://deaconjason.wordpress.com>.  Acesso em: 05 dez. 2014. 
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Após análise e compreensão dos elementos descritos nos discursos dos 

participantes, emergiu sistematicamente a Categoria 5:Relacionamento com Deus, bem 

como as Subcategorias 5.1: Falta de esperança e5.2: Fé.  Como forma de sintetizar o 

entendimento, conforme relatos abaixo, analisaremos o discurso da Subcategoria 

5.1:Falta de esperança: 

 
[...] A maior parte, sim.  É claro que existiam aquelas pessoas que já 

tinham perdido a esperança devido à sua situação clínica.  Então, tudo 

passa a ser uma dúvida (Vocação). 

 

[...] Sim, apresentavam, e em muitas situações de sofrimento devido à 

sua situação, eu utilizei de diferentes técnicas para acalmá-los, como 

exercícios respiratórios, relaxamento, etc. Acredito que o enfermeiro 
precisa ser criativo, não somente um enfermeiro (Ética). 

 

[...] Sim, pude perceber durante nossos estágios supervisionados 
claramente essa relação que os pacientes tinham com o mundo e com 

Deus.Tive oportunidades positivas e muitos desafios.As pessoas das 

quais visualizei esse relacionamento sempre demonstravam um sinal, 
que era de carência devido ao sofrimento enfrentado (Arte). 

 

[...] Sim, a maioria das pessoas que eu tive oportunidade de ter uma 

experiência de cuidado apresentavam um relacionamento com o 
mundo e com Deus, apesar de encontrarem-se indiferentes, acredito 

que por ocasião da doença ou sofrimento, eu respeitava e evitava falar 

de espiritualidade para evitar um confronto (Conhecimento 
Científico). 

 

[...] Eu também cuidei de pessoas que sempre demonstravam esse 

relacionamento mútuo com o mundo e com Deus, sempre 
demonstravam sua religiosidade, apesar de que alguns associavam a 

doença a um castigo de Deus.  Outros achavam que era mau olhado e, 

muitas vezes, apresentavam-se como se realmente estivessem 
passando por uma prova (Humanização). 

 

[...] Eu também percebi esse relacionamento mútuo das pessoas com o 
mundo e com Deu sem minha vivência nos estágios, apesar de 

também perceber nas pessoas em determinadas situações sem 

conseguir sequer falar, devido à dor que sentiam por causa da doença 

(Dom). 

 

 

Em relação à Subcategoria 5.2: Fé, seguem os seguintes discursos: 

 
 

[...] Sim, mas a maior parte dos que estavam hospitalizados falavam 

muito em Deus.  Então, buscava falar também; só ficava meio receosa 
quando eles não me davam oportunidade de falar. Para eles, o 

exercício da fé era em muitas situações a única esperança para 

conseguirem melhorar (Vocação). 
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[...] Sim, com certeza. Mas, mesmo que no dia-a-dia eu não direcione 

meu cuidado para a espiritualidade do paciente, mas não deixarei de 

me remeter à fé e acredito que é preciso saber respeitar, colocar-se 

bem em determinadas situações e não extrapolar os limites da fé 
(Ética). 

 

[...] Sim, visualizei muito esse relacionamento com o mundo e com 
Deus, devido aos discursos deles, como: com fé em Deus eu vou sair 

dessa situação, porque eu tenho fé, minha filha, eu vou conseguir 

resolver o meu problema.  E, nessas horas, eu sempre as estimulava a 
manter esse nível de fé, suas orações ou qualquer outra forma de 

expressão de fé (Arte). 

 

[...] Em algumas situações, eu realmente pude presenciar esse 
relacionamento com o mundo e com Deus, inclusive considero 

situações positivas.  Elas expressavam muito palavras que remetiam 

sua crença ou religiosidade (Conhecimento Científico). 

 

[...] Sim, cuidei de pessoas que apresentavam um relacionamento 

mútuo com o mundo e com Deus. Elas diziam que tudo iria passar, 
que, apesar de estarem passando por essa situação, era uma 

experiência que iria servir para alguma coisa eu até me surpreendi 

com uma senhora na unidade de saúde que ela tinha o diagnóstico de 

Amiloidose, uma doença que pouco a pouco iria causar falência de 
órgãos, mas, mesmo assim, ela enfrentava essa doença com muita 

firmeza, dizia que aprendeu a conviver e ela sempre associava essa 

situação com sua fé em Deus, pois, segundo ela, sua fé ajudava a 
superar toda essa situação. Minha postura era sempre de apoio e de 

total suporte naquele momento (Humanização). 

 

[...] Sim, eu também percebi esse relacionamento mútuo das pessoas 
com o mundo e com Deus em momento de estágios. Inclusive, cuidei 

de uma pessoa cuja religião dela era a umbanda e ela falava muito a 

respeito e realmente demonstrava a sua fé. Eu ouvi bastante e como 
não entendia nada sobre esse tipo de religião, eu escutei muito, porque 

ele tinha muita necessidade de falar e respeitei muito sua crença 

(Dom). 

 

 

Historicamente, podemos inferir que a enfermagem enquanto profissão nasceu 

em um berço com profundas ramificações religiosas.  Referimo-nos ao século XIX, com 

o advento da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (1852), com a chegada das 

irmãs de caridade da Congregação de São Vicente de Paula, como também os 

primórdios da enfermagem moderna brasileira, com a Escola Ana Nery, onde a decisão 

das candidatas por realizar o curso de enfermagem era baseada na religiosidade, no 

sentimento de ajuda ao próximo e auto-renúncia. 

Dessa forma, Gussi e Dytz (2008) afirmam que o Brasil tem uma raiz 

colonizadora religiosa que marcou profundamente a organização do Estado e, em 

particular, a organização da assistência à saúde, seja controlando o ensino, seja 
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exercendo uma função caritativa, mantendo sob sua responsabilidade administrativa a 

maioria dos hospitais, principalmente os destinados a indigentes.  Assim, 

ideologicamente, a prática do cuidar baseou-se em atitudes e visões que contemplassem 

esta ótica.  Para Grudtner (1996) e Gussi e Dytz (2008), a arte de enfermagem não fará 

sentido nem o indivíduo será cuidado plenamente se o evangelho for banido da prática 

clínica. 

Para tal, é necessária uma visualização aguçada e criativa acerca do contexto 

vivido pelo paciente, bem como a preparação acadêmica, através de cursos e palestras.  

De acordo com os relatos dos participantes deste estudo acerca desta temática, podemos 

identificar que, de forma unânime, afirmaram que as pessoas cuidadas por eles em 

momento de estágio curricular apresentaram ou demonstraram ter um relacionamento 

mútuo com o mundo e com Deus, muito embora não saibam discernir a diferença entre 

religião e espiritualidade, conforme seus discursos. 

As subcategorias falta de esperança e fé nos remetem à discussão sobre os 

termos espiritualidade e religião, que, embora relacionados, possuem diferenças em seus 

sentidos reais.  Para Guerrero et al. (2011), a espiritualidade é mais ampla e pessoal, 

estando relacionada a um conjunto de valores íntimos, completude interior, harmonia, 

conexão com os outros; estimula um interesse pelos outros e por si, é aquilo que dá 

sentido à vida, independentemente da religião professada.  Logo, a espiritualidade pode 

mobilizar energias positivas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Já a religião é 

um sistema de crenças organizado e compartilhado por um grupo e que inclui a 

existência de uma força divina ou um ser superior, com propostas de normas, idéias e 

práticas. 

Em outras palavras, e conforme exaustiva leitura de vários artigos que abordam 

esta temática, principalmente nas áreas de psicologia, educação, sociologia, 

enfermagem e saúde, a fé emerge quando existe um forte potencial de agravo à vida das 

pessoas, ao verdadeiro sentimento de completude e harmonia deste ser e de suas esferas 

biopsicossocioespirituais, realizando ou até mesmo refazendo o caminho delas com o 

sagrado.  Para Ferreira e Derntl (2005), a fé e a oração favorecem a saúde e são 

terapêuticas. 

Uma pesquisa realizada por Zaccara et al. (2011) afirma muitos benefícios 

citados a respeito do exercício da espiritualidade para o paciente, com respaldo na 

psiconeuroimunologia.  Outro estudo, desenvolvido por Koening (2001), relatou os 

seguintes efeitos: aumento dos níveis de imunoglobulina-A, diminuição de 50% 
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(cinquenta por cento) dos níveis de interleucina-6, aumento de linfócitos-CD4 em 

soropositivos para HIV (vírus da imunodeficiência humana), aumento dos níveis de 

células NK (natural killer) linfócitos-T auxiliares e da atividade linfocítica. 

Para McSherry et al. (2004) e Paula, Nascimento e Rocha (2009), a religião e a 

espiritualidade não estão bem definidas na literatura de enfermagem para fundamentar 

com segurança o ensino e prática de enfermagem no que se refere à inserção de tais 

práticas no cuidado.  Um estudo mostrou que cerca de 15% (quinze por cento) dos 

enfermeiros acreditam que o cuidado espiritual não faz parte do cuidado de enfermagem 

e em torno de 40% (quarenta por cento) dizem que percebem a importância do cuidado 

espiritual, mas não o praticam em sua assistência.  Logo, esta prática não é valorizada 

por grande parte dos enfermeiros, segundo Chan et al. (2006), Salgado et al. (2007) e 

Paula, Nascimento e Rocha (2009). 

Vocação, Arte, Ética, Dom, Humanização e Conhecimento Científico, enquanto 

sujeitos deste estudo,apresentaram em seus relatos que a maioria das pessoas as quais 

foram cuidadas por eles em momento de estágio curricular demonstraram ter um 

relacionamento mútuo com o mundo e com Deus, bem como os termos fé, religião e 

espiritualidade foram utilizados constantemente como sinônimos, mesmo possuindo 

significados diferentes. 

O cuidado espiritual é um desafio para o enfermeiro.  Há necessidade de que 

estes realizem novos estudos e que busquem conhecimentos em outras disciplinas.  Seu 

papel neste cuidado implica estar presente, ouvir as necessidades dos pacientes e 

respeitar suas crenças e valores.  Afirmam Driebergen, Tiesinga e Bower (2003), 

Leeuwen et al. (2006) e Paula, Nascimento e Rocha (2009) que o paciente deve ser 

ouvido e amparado até mesmo em seus momentos de falta de esperança e incertezas 

provenientes de diagnósticos ameaçadores. 

Todavia, o que a ciência e o conhecimento científico afirmam é apenas a ínfima 

parte do que elas próprias conseguem provar.  No entanto, atitudes que fortalecem a fé e 

a esperança facilitadas e reconhecidas pelos enfermeiros são antídotos que fortalecem, 

encorajam e revigoram a alma daqueles que padecem por condições impostas pela 

doença.  

De igual modo, Gussi e Dytz (2008) mencionam que a religião e a 

espiritualidade, como requisitos para a prática da enfermagem, apresentam-se como 

recursos importantes, sendo pressupostos quase catequéticos.  Permeiam a trajetória da 

enfermagem ao longo dos anos e estão impregnadas no pensar, no ser e no fazer da 
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profissão. Estas surgem como estratégias de enfrentamento de como lidar com o agravo 

sofrido, e principalmente diante de prognósticos desfavoráveis.  Desta feita, devem ser 

entendidas, reconhecidas como fatores decisivos no tratamento de saúde e oferecidas 

pelo enfermeiro, mesmo entendendo que, pelos discursos dos participantes em questão, 

há divergências sobre a função ou papel do enfermeiro em relação ao cuidado espiritual.  

Apesar de a qualificação profissional ser essencial para o saber-fazer da 

profissão de enfermagem, a sensibilidade nas ações, a reflexão apurada, o diálogo e a 

escuta qualificada compõem o perfil do profissional que será necessário para 

desenvolver suas atividades profissionais. 

Em seu segundo modo adaptativo, a Doutora Roy enfatiza e orienta o enfermeiro 

quanto ao modo de identidade do grupo de autoconceito, evocando a integridade 

psicológica e espiritual do paciente como necessidade a ser identificada e contemplada 

pelo profissional, levando em consideração que se trata de uma pessoa considerada 

como um todo.  Assim,esta teórica afirma em seu pressuposto filosófico que as pessoas 

têm um relacionamento mútuo com o mundo e com Deus. 

A Doutora Roy assevera ainda que todos os elementos do modelo são 

mobilizados no cuidado dos pacientes: o modo fisiológico-físico, o modo de identidade 

do grupo de autoconceito, o modo de função de papel e o modo da interdependência, 

promovendo no indivíduo a adaptação fisiológica, psicológica, espiritual,social e de 

relacionamentos próximos de pessoas, quando estimulado.  Se o paciente apresentar-se 

estressado, o sistema regulador (transmissores químicos, neurais e endócrinos) e o 

cognitivo (cerebrais superiores de percepção, julgamento e emoção) lhes permitirão 

realizar mudanças internas ou externas objetivando a adaptação. 

De acordo com o estudo de Freitas e Oliveira (2006) utilizando o modelo de 

adaptação de Roy (MAR), as respostas a estes estímulos são chamadas de adaptativas 

positivas, quando favorecem a integridade das pessoas quanto à sobrevivência, 

crescimento e reprodução, ou negativas, quando não contribuem para isso. Para os 

autores e a teorista, a função do enfermeiro, nessas situações, é promover a adaptação 

positiva do paciente, devendo, para tanto, desenvolver duas ações: avaliação e 

intervenção. 

Na avaliação, o enfermeiro identificará as situações-problema e seus respectivos 

estímulos; na intervenção, ele manipulará esses estímulos, de modo a eliminá-los, 

promovendo a adaptação.  Outro estudo utilizando este modelo afirma que a adaptação 

do indivíduo ao contexto no qual está inserido deve-se, em grande parte, ao seu sistema 
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de crenças.  Para a Doutora Roy, o ponto estável é Deus como criador e, para ela, esta 

visão de relacionamento mútuo com o mundo e com Deus deve responder e ser 

entendida de modo que o profissional de enfermagem possa visualizá-la e contemplá-la 

em suas ações (AQUICHAN, 2002). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No processo de cuidar, refletimos sobre algumas lições acerca de nós mesmos 

enquanto profissionais e acerca do outro, o ser cuidado.  O que pretendemos?  O que 

queremos alcançar?  O que e como estamos visualizando o outro?  O ser cuidado foi 

atendido em suas necessidades e em todas as suas esferas? 

O desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas é intrínseco à formação 

acadêmica e crucial para alcançarmos objetivos, mas o que realmente deve permear 

nossas ações são profundas reflexões sobre nossa práxis, de modo que a essência do 

cuidar esteja e permaneça presente em nossos depoimentos e na prática clínica, 

alicerçadas pela competência profissional,ou seja, no processo de saber pensar, fazer e 

refazer sempre que necessário nossa profissão, e também pela formação comprometida 

com a cidadania, na qual o exercício da liberdade e da autonomia envolva a 

responsabilidade e o compromisso com o outro, confiados pelo rigor científico e 

submetidos à realimentação teórica constante, visando a maximizar a qualidade do 

cuidar em enfermagem. 

Classificado como um desafio aos enfermeiros em processo de graduação, bem 

como aos já graduados, o cuidado de enfermagem espiritual determina potencialmente 

inovação, evolução e revolução no saber e no fazer da enfermagem.  Este saber pode ser 

empregado e é aplicável em quaisquer dos campos da prática profissional – ensino, 

pesquisa ou assistência.  Para tanto, precisamos refletir de forma sistemática e 

deliberada sobre nossa forma de aprender a pensar o fazer.  Somos integrantes de uma 

profissão com um corpo de conhecimentos vasto e rico; uma ciência de visão recebida e 

percebida ao longo dos anos, que possui um completo e explícito referencial teórico-

filosófico que define e delimita nosso campo de interesse.  Em seu processo evolutivo, 

as teorias de enfermagem têm contribuído para a formação de uma base sólida de 

conhecimento que organiza o mundo da enfermagem.  A partir daí, temos condições de 

criar ou recriar a enfermagem. 

Assim, o posicionamento ético-moral e humanístico deve nortear as ações de 

cuidar da enfermagem, valorizando nossa forma holística e integral de enxergar o outro, 

contemplando suas esferas, minimizando o sofrimento e a dor do ser que recebe 

cuidados, pois, nesta prática assistencial-tecnológica,não deve faltar o cuidado ético, 

humano e respeitoso, tampouco o cuidado de enfermagem espiritual. 
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Esta última se refere a enxergar e valorizar as esferas de atuação de enfermagem 

encontradas na essência do ser em questão, bem como a proporcionar alívio do 

sofrimento e da dor, não apenas física, mas psicológica e espiritual, por ser o paciente 

constituído de corpo, mente e espírito. O cuidado de enfermagem espiritual valoriza a 

natureza das relações humanas e volta-se continuamente para a pessoa com a doença e 

não à doença da pessoa, visando à satisfação do cliente e do profissional. 

Conforme o relato dos participantes, concluímos que podemos também utilizar 

outras formas para implementar a assistência, como ouvir de forma qualificada, agir 

sempre com sensibilidade à dor do outro e com proximidade, oferecer sempre nosso 

respeito antes de tudo,  frente às nossas decisões.  Mas, indubitavelmente, é necessário 

querer, ter vontade, intencionalidade e percepção do dever para que este cuidado se 

efetive e cause transformação eficaz na vida do outro.  A espiritualidade, neste processo, 

soma com todos os outros fatores já mencionados, pois renova o ser tanto do 

profissional quanto do paciente, atuando tanto como forma indutora para a realização 

deste tipo de cuidado como enquanto forma de enfrentamento da doença e/ou da 

possibilidade de morte, estando diretamente interligada à força da fé a crença religiosa à 

qual pertençam seus atores. 

O compromisso dos graduandos de enfermagem com esta realidade está 

diretamente relacionado à aquisição de conhecimentos relativos ao seu processo de 

formação, bem como à execução da prática clínica e constante realimentação teórica, 

pois a busca por conhecimentos só fará sentido se for empregada em prol da 

transformação da realidade dos que padecem.  É oportuno mencionar que a dimensão 

espiritual deve ser contemplada e alvo de cuidados, porquanto esta é capaz de trazer 

benefícios ao atendimento e a seus resultados, como bem- estar físico, emocional e 

qualidade de vida, além da evolução do quadro clínico, pois o ser humano também é 

espírito; portanto, ambos são indissociáveis. 

Cabe ao enfermeiro exercer e entender a importância do cuidado espiritual, de 

exercê-lo continuamente por enxergar o paciente de forma indissociável, como ele 

realmente é, levando em conta sua postura ética e moral firmada em valores que 

apontam para uma práxis fundamentada no rigor científico, como também no amor e 

compromisso pelo próximo, distanciando-se diariamente do cuidado mecanicista 

justificado por argumentos falidos. 

Um cuidado competente significa ser e estar sempre sensível à dor, ao 

sofrimento e à necessidade do outro, bem como disposto/a a amenizar as aflições dos 
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pacientes de forma humana, com visão integral e entendendo esta visão, utilizando-se 

sempre de uma dose de bom senso.  É oportuno destacar que há uma falta de clareza na 

enfermagem sobre espiritualidade, religiosidade e cuidado espiritual.  Embora devam 

permear nossa perspectiva de cuidado, seu papel também implica respeitar as crenças e 

valores dos pacientes, favorecendo, assim, interação social e comunicação efetiva. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus pacientes, fortalecer os 

mecanismos de enfrentamento, manter o bem-estar e promover saúde, o modelo de 

adaptação da Doutora Roy enfatiza e encoraja o enfermeiro a agir e pensar na 

perspectiva da qualidade de vida, na adaptação fisiológica, psicológica, espiritual, social 

e no fortalecimento das relações próximas dos sujeitos envolvidos como forma também 

de adaptação, todos regulados por mecanismos de enfrentamento de estresses ou não 

adaptação, que são os subsistemas reguladores e o cognitivo, de modo a garantir níveis 

elevados de satisfação plena de suas necessidades, como também realização 

profissional. 

Apesar das limitações encontradas perante a realização deste estudo, como 

encontrar uma teoria que fundamentasse de forma coerente a visão que nós, enquanto 

profissionais, desenvolvíamos em nossas atividades práticas, de realizar busca e estudo 

apurado para a seleção de temas específicos para nortearem a pesquisa em bases de 

dados científicos, além de conciliar a execução deste estudo com atividades de cunho 

profissional e familiar, esperamos que esta pesquisa possa contribuir para a renovação 

da prática de enfermagem, no sentido de alertar os profissionais no tocante às 

habilidades emocionais e espirituais da equipe. 

Colocamo-nos no sentido de rever o contato com o paciente em instituições de 

saúde, além de sensibilizar o enfermeiro com relação às situações vivenciadas em seu 

cotidiano. Com isso, esperamos que esse profissional evite prestar um cuidado 

tecnicista, mas esteja sempre preparado para oferecer um cuidado com compaixão ao 

cliente, que lhe permita ser tão humano quanto possível, tão envolvido quanto o 

sentimento determine, objetivando adaptá-lo em todos os níveis relativos ao contexto, 

bem como a estímulos positivos ou negativos, os quais, para a Doutora Roy, são 

essenciais para a saúde e bem-estar.  
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APÊNDICES 

 

  

APÊNDICE – A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado o (a) Senhor (a): 

 

Esta pesquisa, intitulada “Cuidado Espiritual em Enfermagem: contribuição 

para a educação acadêmica segundo o pressuposto filosófico de Callista Roy”,está 

sendo desenvolvida pela mestranda em enfermagem Teresa Cristina Rosa Romero 

Navarine na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), cuja área de concentração é 

Cuidado em Enfermagem e Saúde, sob orientação da Profª. Drª. Marta Miriam Lopes 

Costa. A pesquisa tem como objetivos, averiguar o entendimento dos discentes de 

enfermagem a respeito do processo de cuidar em enfermagem, averiguar qual o 

entendimento dos discentes sobre o cuidado de enfermagem espiritual,identificar se é 

necessário oferecer aos pacientes um cuidado de enfermagem espiritual, a partir da 

compreensão destes, e, descrever a partir da opinião dos discentes, se a proposta 

curricular desta instituição é desenvolvida na perspectiva de favorecer uma prática 

compromissada com o ser humano em sua totalidade, envolvendo o cuidado espiritual. 

Para a realização desta pesquisa, solicito sua valiosa colaboração participando 

deste estudo, mediante discussões realizadas em grupo focal, em que para a captação 

dos dados será utilizado um gravador de áudio. Faz-se, contudo, oportuno esclarecer, 

que a sua participação na pesquisa é voluntária, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a permitir o fornecimento das informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pela pesquisadora, podendo requerer a desistência a qualquer momento da 

pesquisa, fato este que não representará qualquer tipo de risco ao (a) senhor(a). Desse 

modo, garanto também o sigilo da sua identidade, bem como as informações 

confidenciais fornecidas. A sua permissão para disseminar o conhecimento produzido 

por este estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica também é 

solicitada. Nesse sentido, é importante avigorar que a pesquisadora estará à disposição 

do (a) senhor (a) para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer 

etapa do processo de pesquisa. 

 Diante do exposto, caso venha a concordar em participar da investigação 

proposta, convido o (a) senhor (a) conjuntamente comigo, a assinar este Termo. 

 

Eu,_____________________________________________________, 

RG:______________, concordo em participar a pesquisa declarando que cedo os 

direitos do material coletado, e, que fui devidamente esclarecido, estando ciente dos 

objetivos da pesquisa, com a liberdade de retirar o consentimento sem que isso me traga 

quaisquer prejuízos. João Pessoa, ____/____/2014. 

 

_____________________________________________ 

Teresa Cristina Rosa Romero Navarine – Pesquisadora Responsável 
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(End. Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2121, casa 20 – Tambauzinho – 58.030-002 – 

teresanavarine@hotmail.com – 83 – 88310037) 

_________________________________________________________ 

Marta Miriam Lopes Costa - Pesquisadora Participante – Orientadora 

 

 

________________________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

Cidade Universitária / Centro de Ciências da Saúde / Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem / PPGENF. Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal da Paraíba – CEP/CCS/UFPB – Campus I – Cidade Universitária – João 

Pessoa/PB – 58.051-900 – 83 32167791 – eticaccs@ccs.ufpb.br 
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APÊNDICE – B 

FLUXOGRAMA DO CURSO 
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APÊNDICE – C 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CUIDADO EM ENFERMAGEM E SAÚDE 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – GRUPO FOCAL 

 

1) Qual a sua compreensão como discente do 10º período do Curso de Graduação 

em Enfermagem a respeito do Processo de Cuidar em Enfermagem? 

 

2) Qual o seu entendimento sobre Cuidado de Enfermagem Espiritual? 

 

3) A partir de sua compreensão, é necessário oferecer aos pacientes um Cuidado 

de Enfermagem Espiritual? Por quê? 

 

4) Em sua opinião, a proposta curricular desta instituição é desenvolvida na 

perspectiva de favorecer uma prática compromissada com o ser humano em sua 

totalidade, envolvendo o cuidado espiritual? 

 

5) As pessoas cuidadas por você (em estágio curricular) apresentaram ou 

demonstraram ter um relacionamento mútuo com o mundo e com Deus? 
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ANEXOS 

 

ANEXO – A 

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA 
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ANEXO – B 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


