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“A afinidade que existe entre a mente e o 

corpo, é muito grande. Se um é afetado, o 

outro se ressente. O estado da mente tem 

muito que ver com a saúde física”. 

(WHITE, 1876). 

 



RESUMO 

 

Introdução: o resgate do ser humano à integralidade constitui um grande desafio 
para a área da promoção da saúde, uma vez que, para se concretizarem as ações 
planejadas nesta direção, se faz necessário compreender, plenamente, que cada 
indivíduo é um ser psicobiológico, psicossocial e psico-espiritual, com suas 
inquietudes e questionamentos e que muitas vezes é influenciado por sua maneira 
de viver e ter saúde. Contudo, existem lacunas a serem consideradas para que a 
integralidade seja contemplada na realidade da prática profissional. Neste sentido, a 
associação entre Religiosidade/Espiritualidade e os vários campos da saúde tem 
sido objeto de pesquisas que buscam evidenciar os benefícios dessa dimensão em 
aspectos relacionados a atividade imunológica, saúde mental, diminuição da 
morbimortalidade por câncer e doenças cardiovasculares. Objetivo: Conhecer a 
opinião de enfermeiros de uma regional da Estratégia Saúde da Família, quanto à 
influência da Religiosidade/Espiritualidade tendo como foco a Integralidade da 
Atenção à Saúde. Método: estudo descritivo e exploratório desenvolvido em 
abordagem qualiquantitativa. Amostra de conveniência que contou com a 
participação de 29 profissionais enfermeiros de uma regional da Estratégia Saúde da 
Família. Foram coletados dados relacionados às variáveis sociodemográficas e 
oportunizado aos enfermeiros participarem de uma entrevista gravada, com roteiro 
semi-estruturado. Após a transcrição do conteúdo das entrevistas, o mesmo foi 
submetido à técnica de análise do Discurso do Sujeito Coletivo, fundamentada na 
Teoria da Representação Social. Resultados: a análise do conteúdo das entrevistas 
possibilitou a construção de “Ideias Centrais” relativa aos respectivos discursos. 
Referente ao significado da integralidade, as representações foram: ver o indivíduo 
como um todo; atender o indivíduo como um todo; é uma atuação da equipe 
multiprofissional e é necessária estruturação do serviço para a integralidade do 
cuidado. Quanto ao papel da Religiosidade/Espiritualidade para a integralidade, 
opinaram que: religião contribui na recuperação; a religião conduz a um olhar mais 
humano ao cliente; é papel importante, mas difícil de ser aplicado na prática. No que 
diz respeito às contribuições, consideraram que: a crença em Deus contribui na 
saúde; Religiosidade/Espiritualidade contribuem na saúde integral; religião cada um 
tem a sua. E, por fim sugeriram: abordar e incentivar a prática da fé pessoal; prestar 
assistência espiritual associada à terapêutica adotada; aplicar a espiritualidade para 
um cuidado integral; desenvolver a sua própria espiritualidade; trabalhar com grupos 
tendo como foco a espiritualidade; respeitar a religião do indivíduo; ter um 
profissional especializado para a assistência espiritual. Considerações finais: 
Embora os profissionais enfermeiros tenham uma concepção de cuidado em uma 
perspectiva de integralidade e reconheçam a importância de todas as dimensões do 
ser humano, incluindo a espiritual, no cotidiano de trabalho, essas dimensões não 
são priorizadas durante a assistência prestada aos usuários na atenção primária. 
 

Palavras chave: Espiritualidade; Religião e Ciência; Integralidade em  

Saúde; Promoção da Saúde. 

 

 



ABSTRACT 
 

Introduction: the attempt to return to the basic human being state of wholeness is a 
great challenge for the health care system area, once that in order to substantiate 
and incorporate the planed actions in this field and direction it is necessary to fully 
understand that each individual is a psychobiological, psychosocial and psycho- 
spiritual being, with their concerns and questions that often influence their way of 
living and being healthy. However, there are gaps to be considered so that 
wholeness may be contemplated in the reality of professional practice. The 
association between Religiousness/Spirituality and the various fields of the health 
area have been the focus of research that have the objective to highlight the benefits 
of this dimension in aspects related to immune activity, mental health, morbidity and 
mortality decrease from cancer and cardiovascular disease. Objective: to know the 
perception of nurses from district, of health family strategy in regards to the 
importance of Religiousness/Spirituality, focusing on the Wholeness of Health Care. 
Method: a descriptive study was developed in a qualitative-quantitative approach. A 
convenience sample was gathered which included the participation of 29 professional 
nurses from the Regional Health Strategy. Data related to socio-demographic 
variables were collected and nurses were given the opportunity to participate in a 
recorded interview with semi-structured script. After transcription of interviews, it was 
submitted into the Collective Subject speech analysis technique based on Social 
Representation Theory. Results: the analysis of the interviews enabled us to the 
construction of central ideas relating to their speeches individually. In regards to the 
meaning of wholeness, representations were: seeing individuals as a holistically; 
meeting individuals’ needs as a whole; understanding it as a multidisciplinary effort; 
that there is a need of necessary structuring of service for the comprehensive care. 
As for the role of Religiosity/Spirituality towards and for completeness, subjects 
mentioned the following opinions: religion contributes to recovery; religion leads to a 
more human look to the customer; religion has an important role, but it is difficult to 
apply it in real practice. In regards to contributions, subjects considered that: 
believing in God contributes positively in health; the Religiousness/Spirituality 
contribute to the overall health; each person has his or her own religion. And, finally 
subjects also suggested: addressing and encouraging some kind of personal faith 
practice; providing spiritual assistance associated with the adopted treatment; 
applying spirituality to integral care; developing their own spirituality; working with 
groups with a focus on spirituality; respecting people’s religion and having a 
specialist for spiritual assistance. Final thoughts: although nurses, have a designed 
concept of care in a holistic perspective and recognize the importance of all 
dimensions of the human being, including the spiritual one, in the daily work, these 
dimensions are not prioritized in treatment and care provided to users in primary 
care. 
 
Keywords: Spirituality; Religion and Science; Integrality in Health; Health Promotion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A integralidade da Atenção à Saúde tem sido foco de interesses 

governamentais e constitui um grande desafio para os gestores de saúde 

concretizarem suas ações de modo a alcançar o indivíduo como um todo. Partindo 

do pressuposto de que cada indivíduo é um ser psicobiológico, psicossocial e psico-

espiritual, com suas inquietudes e questionamentos que muitas vezes influenciam 

em sua maneira de viver e ter saúde, cada vez mais se evidencia a necessidade das 

políticas públicas de saúde serem aprimoradas para fazer frente a essa realidade.  

O modo como a proposta do Sistema Único de Saúde (SUS) foi planejada, no 

que tange a integralidade, pressupõe ações que contemplem todas as dimensões do 

ser humano para que a mesma seja cada vez mais real na prática cotidiana. A 

associação entre Religiosidade/Espiritualidade (R/E) e os vários campos da saúde 

tem sido objeto de estudos de inúmeras pesquisas que buscam salientar os 

benefícios dessa dimensão na atividade imunológica, saúde mental, diminuição da 

morbimortalidade por câncer e doenças cardiovasculares (KOENIG et al., 2012). 

É importante destacar que a junção dos termos Religiosidade/Espiritualidade 

(R/E) se deve ao fato de que as pesquisas que abordam essa temática, via de regra, 

sugerem uma associação entre os dois termos. No entanto, existe uma distinção 

conceitual entre eles. A religiosidade é tida como um atributo das pessoas que se 

identificam com uma determinada crença religiosa e incorporam, em sua vida, as 

práticas orientadas pela religião escolhida. Por outro lado, a espiritualidade se refere 

a crença que as pessoas têm em um ser supremo, independente de professarem ou 

não uma determinada religião (KOENIG, 2012).  

A espiritualidade é um aspecto multidimensional e complexo da experiência 

do homem e que, muito embora esteja caminhando cientificamente, existem ainda 

muito poucos estudos com relação à associação com a saúde. Este pouco, segundo 

Koenig (2012), já seria suficiente para começar a ser posto em prática, haja vista 

que o homem é um ser integral e suas necessidades não podem ser atendidas de 

forma compartimentalizada. 

Segundo Tomasso et al. (2011), os profissionais da área da saúde não se 

encontram “totalmente” preparados para identificar as necessidades espirituais 

evidenciadas por cada indivíduo e também não se sentem aptos a atuarem 

respeitando as crenças professadas por cada um.  
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A importância da dimensão da R/E na assistência integral ao ser humano 

pode ser melhor compreendida se considerarmos o alto percentual da população 

brasileira que professa uma religião como demonstrado no censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) em 2010 apresentado na Figura 1 

(BRASIL, 2010). 

 

Figura 1- Porcentagem das religiões no Brasil, 2010. 

Religiões no Brasil (2010) 

Religião Porcentagem 

Catolicismo romano 64,6 

Protestantismo 22,2 

Sem religião 8,0 

Espiritismo 2,0 

Outras religiões 3,2 

Fonte- IBGE (BRASIL, 2010). 

 

Considerando que a maioria da população, atendida pelos profissionais 

enfermeiros, professa uma religião e que a espiritualidade é uma dimensão 

“complexa e multidimensional da experiência humana” (KOENIG, 2012 p. 13), 

ressalta-se a relevância desta pesquisa que propõe investigar a representação dos 

enfermeiros quanto ao manejo das questões ligadas à R/E e como elas impactam na 

integralidade da Atenção à Saúde. 

Almeida e Ciosak (2013) defendem a necessidade de estudos que envolvam 

a Atenção Básica relativo aos aspectos da integralidade para o aprimoramento do 

conhecimento e do cuidado em saúde, articulando para esse fim a relação dos 

profissionais de saúde com outros equipamentos sociais. 

Esta pesquisa se apresenta para contribuir com o aprofundamento desta 

temática. Está inserida em um projeto maior que pretende investigar todas as 

categorias profissionais da equipe de saúde de uma Estratégia Saúde da Família 

(ESF), sobre a maneira como lidam com as necessidades espirituais evidenciadas 

pelos usuários, propondo a construção de um Plano de Ação coletivo que sugere a 

utilização dessa dimensão e deverá ser aplicado, na segunda fase da pesquisa, 

como projeto piloto em um grupo de hipertensos de uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) pertencente à regional da ESF cenário deste estudo (APÊNDICE A).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo_romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irreligi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_esp%C3%ADrita
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1.1  Motivação para o estudo 

 

O interesse por este tema foi despertado durante a prática profissional 

desenvolvida ao longo da assistência prestada aos clientes internados sob meus 

cuidados nas Instituições Hospitalares que trabalhei. Comumente, ao longo dos 

anos durante cada plantão, eu buscava assistir aos clientes com ações simples 

voltadas à dimensão da R/E, como oferecer uma prece antes de um procedimento 

cirúrgico ou de um exame que fecharia um diagnóstico.  

Outras vezes, com a permissão do doente e/ou de seus familiares, fazia a 

leitura de algum texto bíblico oportuno para aquele momento. A motivação para 

estas ações ocorria em face da ansiedade que cada um deles demonstrava em 

situações de internação de longa permanência e pelo medo do desconhecido. 

Percebia nestas ocasiões que os clientes que recebiam esse tipo de atenção 

demonstravam mais confiança, resiliência e gratidão após os exames ou cirurgias. 

Como líder da equipe, eu motivava e sensibilizava meus liderados a 

prestarem uma escuta direcionada e um apoio espiritual conforme a necessidade 

que os pacientes lhes apresentassem. As ações praticadas eram as mais diversas, 

desde após o banho eles levarem os pacientes para uma exposição ao sol em 

contato com a natureza, presença nos cultos realizados pela capelania 

semanalmente, e as preces feitas nos quartos.  

Percebia que a assistência assim desenvolvida e prestada, trazia benefícios 

aos pacientes e a toda equipe envolvida. Realizávamos cultos entre a equipe a cada 

início de plantão, e muitas vezes os próprios acompanhantes e alguns pacientes 

pediam para estar nesses momentos conosco. Os reflexos de tais exposições eram 

visíveis posteriormente com uma redução da ansiedade que a internação 

nosocomial causava e uma segurança maior no poder e atuação do Deus que eles 

acreditavam e ouviam. 

O simples ato de escutar com toda atenção aquele que ali estava sob meus 

cuidados fazia a diferença em cada novo dia, não somente na vida daquele cliente, 

mas eu mesma sentia a necessidade de aperfeiçoar essa prática assistencial que 

surtia efeitos visíveis devido sua importância.  

Essa escuta qualificada exigia de mim, maior organização na minha 

administração, bem como quanto às ações relacionadas com a liderança da equipe 

e a todos os demais assistidos. Os pacientes percebiam o quanto eu estava atenta 
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ao que eles falavam, uma vez que, minha linguagem corporal era bastante 

perceptível.  Com olhar atento e paciência, para não deixar minhas ideias e 

experiências serem mais relevantes, eu procurava demonstrar o quanto eu estava 

disponível para ouvir. 

Outro ponto a ser destacado, é como o toque fazia diferença naqueles 

momentos. Não raras vezes, eu presenciei choro e desabafos, com 

questionamentos a Deus da razão de tudo aquilo estar acontecendo. Nestas 

ocasiões, o fato de aproximar-me e afagar as mãos ou o ombro da pessoa, trouxe 

conforto, que era expresso naquele momento ou posteriormente em outros diálogos 

traçados. 

Cada cliente tinha suas convicções religiosas e isto eu sempre procurei 

respeitar. Alguns não queriam a abordagem espiritual, antes mesmo que eu 

sinalizasse a intenção. Talvez, pelo fato de a instituição ser referenciada como 

religiosa popularmente, já imaginassem ser algo imposto a todos ali internados. 

Em minha vivência, nada procurei fazer por ditos ou rotina, mas sim pela 

necessidade observada durante minhas visitas, pelo histórico de cada cliente ou por 

iniciativa dos mesmos. Sempre acreditei no respeito ao credo alheio, tanto que em 

diversas situações o próprio cliente solicitava apoio espiritual e era direcionado ao 

serviço local do capelão hospitalar. Mas, sempre complementava nas minhas visitas 

com algo mais para suporte, como por exemplo a oferta de uma prece, a leitura de 

um versículo bíblico ou, apenas, o meu tempo com uma escuta direcionada para os 

anseios que percebia. 

Minha presença, por mais de uma ocasião, em cada quarto, trazia a cada 

cliente mais segurança, pois eles enxergavam a enfermeira que dedicava tempo 

para ouvir enquanto assistia e cuidava. Tanto que, quando ocorriam trocas de 

plantão com outros colegas de profissão ou na minha folga mensal pela escala, ao 

retornar, eles reclamavam ter sentido a minha ausência.  

Nunca foi um esforço além das minhas forças, parar e ouvir cada cliente ali 

internado. Tampouco conversar com aquele que somente a audição ainda estava 

preservada no leito de dor. Era para mim alguém que precisava ser cuidado 

dignamente e aliviado do sofrimento causado por uma patologia funesta. 

Com base nestas experiências me senti motivada a pesquisar, junto aos 

enfermeiros da ESF, a opinião destes profissionais quanto à influência da R/E na 

assistência de enfermagem, entendendo que, segundo Ferreira (2010), a opinião 
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expressa “o modo de ver pessoal” ou “juízo que se forma de alguém ou de alguma 

coisa”. Assim, objetivei compreender como se dá a inclusão desta dimensão na 

prática assistencial, investigando com os mesmos como esta dimensão poderia 

contribuir para a integralidade no cuidado, bem como, elencando subsídios práticos 

para uma prática consolidada da promoção da saúde.  

Vale ressaltar que investigar, segundo Ferreira (2010), pressupõe “procurar, 

descobrir ou achar” algo que não se conhece. No contexto dessa pesquisa, me senti 

impulsionada a descobrir a opinião dos enfermeiros quanto a forma como lidam, em 

seu cotidiano, com as necessidades espirituais demandadas pelos usuários. Propus-

me ainda, a elencar, ou seja, listar (FERREIRA, 2010) aspectos que poderiam 

concorrer para inserir de forma efetiva a dimensão da R/E na prática assistencial. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Conhecer a opinião de enfermeiros de uma regional da Estratégia Saúde da 

Família, quanto à influência da Religiosidade/Espiritualidade tendo como foco a 

Integralidade da Atenção à Saúde. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Apreender a opinião dos profissionais de enfermagem sobre o significado 

atribuído à integralidade na Atenção à Saúde. 

 Investigar como os profissionais de enfermagem da Estratégia de Saúde da 

Família lidam com as necessidades espirituais evidenciadas pelos usuários. 

 Elencar subsídios para orientar a construção de um Plano de Ação sobre o 

manejo das necessidades psico-espirituais evidenciadas pelos usuários da 

Atenção Básica. 
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1.3 Problema e Hipótese   

 

A pergunta que norteia esta pesquisa é: Qual a opinião de profissionais 

enfermeiros da ESF sobre a importância da dimensão da R/E no cuidado de 

enfermagem, visando a integralidade na Atenção à Saúde?  

Os profissionais enfermeiros, na sua trajetória profissional, via de regra, 

preconizam um cuidado integral e reconhecem a importância de todas as dimensões 

do ser humano para a integralidade da Atenção à Saúde, incluindo os aspectos 

relacionados à R/E. No entanto, presume-se que essas dimensões não são 

priorizadas pelos enfermeiros durante a assistência prestada aos usuários na ESF. 
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2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no programa de Mestrado em Promoção da 

Saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP-SP) e se enquadra 

na linha de pesquisa “Qualidade e Estilo de Vida na Promoção da Saúde”. Faz parte 

de um projeto maior intitulado “Percepção de Profissionais de Saúde da Estratégia 

de Saúde da Família quanto a Assistência Espiritual aos usuários” (APÊNDICE A) 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa “Religiosidade e Espiritualidade na 

Integralidade da Saúde (Grupo REIS)”.  

 

2.1 Casuística 

 

Este estudo foi realizado em uma regional da ESF, do distrito do Capão 

Redondo composta por 75 profissionais enfermeiros em seu quadro efetivo por 

ocasião da pesquisa. 

Trata-se de uma amostra de conveniência que, segundo Polit e Beck (2011), 

não leva em consideração um determinado cálculo amostral, mas a disponibilidade 

dos participantes pretendidos participarem da coleta de dados no momento da 

pesquisa. Os critérios de inclusão foram apenas dois: estar atuando na equipe de 

saúde da ESF e aceitar participar da pesquisa. Considerando estes critérios, a 

amostra final ficou constituída por 29 enfermeiros que aceitaram livremente 

participar da entrevista proposta neste estudo. 

 

2.2  Materiais 

 

Foram utilizados gravadores digitais para coletar os depoimentos dos 

enfermeiros, computador para transcrição do conteúdo das entrevistas, e papel para 

impressão do questionário com as questões orientadoras da pesquisa e os dados 

sociodemográficos (APÊNDICE B) e do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C). Utilizou-se também o Software Qualiquantsoft 

que possibilita, no processo de análise dos dados, quantificar as representações 

abstraídas dos discursos dos participantes, por meio de gráficos (SPI, 2004).  

O Qualiquantsoft facilita a realização de pesquisas qualitativas que usam o 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), em que de modo seguro, eficiente, se consegue 
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alcançar nas pesquisas qualitativas um grande número de depoentes participantes 

com suas considerações em crenças, valores, pensamentos, representações, como 

sexo, idade, renda, grau de instrução e etc. Cabe ressaltar que essa ferramenta  

facilita a operacionalização da pesquisa, porém não exime de maneira alguma a 

participação ativa do pesquisador, levando-o a se concentrar nas partes mais 

relevantes do conteúdo discursivo para construção do DSC. O uso do software 

possibilita uma economia de tempo na visualização dos principais pontos relevantes 

e assim o pesquisador pode proceder a investigação bem mais apurada e cujos 

resultados, por certo, serão muito melhores. 

Os componentes do software trazem segurança para novas consultas 

futuramente, pois na parte de cadastro arquiva todos os dados referentes aos 

entrevistados e todos os demais tópicos relativos a cada entrevistado. As análises 

permitem acessos aos quadros e a qualquer processo de construção do DSC com 

rapidez. Suas ferramentas permitem a exportação e importação dos dados e os 

resultados da pesquisa e seus relatórios poderão ser organizados e impressos de 

modo a atender a qualquer questionamento posterior. O usuário nada mais precisa 

saber do que noções de informática, uma vez que todo esse passo a passo e 

finalidades do programa em si, estão a disposição no tópico “help”. 

 

2.3 Métodos 

 

Estudo descritivo, exploratório, desenvolvido em uma abordagem quali-

quantitativa, cuja análise se fundamenta na Teoria da Representação Social 

proposta por Moscovici (2009). Segundo Gil (2002), este tipo de pesquisa descreve 

os fenômenos singulares e subjetivos considerando sua representatividade no 

universo a ser investigado. 

As pesquisas exploratórias são utilizadas com o objetivo de tornar mais 

explícito o problema investigado, com um aprofundamento das ideias sobre o objeto 

de estudo. Permite o uso de entrevistas com pessoas que já tiveram experiência 

acerca do objeto investigado, além de englobar aspectos bibliográficos dos 

participantes. Já a pesquisa descritiva, estabelece relações entre fenômenos 

(variáveis) ou descreve as características de um fenômeno ou de uma população. É 

adotada como procedimento a coleta de dados com uso da observação e de 
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entrevistas e utiliza como recursos, formulários, questionários ou outros (ALVES, 

2003). 

 

2.3.1 Referencial teórico metodológico 

 

A Teoria da Representação Social (TRS), segundo Jodelet, (apud SÊGA, 

2000), contém cinco características fundamentais: sempre traz a representação de 

um objeto, tendo sempre um caráter figurado e a propriedade de deixar possível a 

troca entre a sensação e a ideia, o conceito e a percepção, ainda possui um caráter 

significante e com simbolismo, além de construtivo e criativo de modo autônomo. 

Moraes et al. (2014, p. 17), citam literalmente a objetividade da TRS na visão 

de Moscovici: 

“Um dos objetivos primordiais das representações sociais é tornar 
familiar algo até então desconhecido, possibilitando a classificação, 
categorização e nomeação de ideias e acontecimentos inéditos, com 
os quais não havíamos ainda nos deparado. Tal processo permite a 
compreensão, manipulação e interiorização do novo, juntando-o a 
valores, ideias e teorias já assimiladas, preexistentes e aceitas pela 
sociedade. É possível encontrar o hiato entre o que se sabe e o que 
existe, a diferença que separa a proliferação do imaginário e o rigor do 
simbólico (Moscovici, 1978, p. 67). 

 

Segundo Mestre e Pinotti (2004 p. 7), quando se estuda e avalia as 

representações, poderá se desvendar a sociedade como ela é percebida pelos 

atores. Possibilita ainda conhecer melhor o modo como se constrói o conjunto de 

saberes de um grupo social, expressando sua identidade composta por um conjunto 

de regras e normas da sociedade. As representações sociais permitem que “o 

desconhecido se torne familiar e o não familiar fique conhecido”.  

Para Reis e Andrade (2008), essa teoria permite uma interpretação da 

realidade que pressupõe o imbricamento entre o sujeito e o objeto da pesquisa, 

onde toda realidade é representada pelo indivíduo. Assim, para que este mesmo 

indivíduo possa formar uma visão globalizada, os elementos utilizados serão os 

fatos cotidianos e o conhecimento do senso comum. Ela é expressa como uma 

forma de conhecimento compartilhado e elaborado socialmente para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social, sendo que o participante da 

pesquisa dá sentido ao objeto, partindo de sua própria realidade ou experiências. 

Já Machado et al. (1997), afirmam categoricamente que se trata de uma 

teoria do senso comum, com ampliada perspectiva, designada como uma forma do 
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pensamento social. Trata-se do objeto ou tema a ser pesquisado, uma vez que é a 

representação deste por um individuo pertencente a um grupo específico, que tanto 

influencia, como é influenciado pelo mesmo. Um não existe sem o outro, porém, 

mantém suas próprias especificidades. 

O entendimento das representações sociais mesmo quando acessados a 

partir do seu conteúdo cognitivo, deverão ser entendidos a partir do seu contexto de 

produção (SPINK, 1993). 

Moscovici (2009) salienta que o conceito de representação social que vem de 

Durkeim e, com pressuposto da sociologia, propõe que qualquer emoção, crença, 

ideia, religião, mito, ciências poderão ser incluídas como objetos para análise sob a 

luz das representações sociais. Assim, essa teoria agrega aos resultados 

investigados a possibilidade de melhor compreensão das questões propostas. 

Moscovici (apud CARVALHO, 2005) diz que uma representação social se 

constitui a partir de dois processos básicos que é a ancoragem e a objetivação. Essa 

última é o processo pelo qual se tenta reabsorver um excesso de significações, 

materializando-as no discurso. Neste caso há por parte do individuo a posse de 

determinado conhecimento do senso comum. Já a ancoragem é a inserção de uma 

crença ou valores cristalizados socialmente. Assim, a representação social é 

constituída mediante as relações entre os indivíduos que dão significados peculiares 

as suas falas no contexto de vida ou trabalho.  

Minayo (2007), se refere a TRS como a que afere significado ao pensamento 

e conjunto simbólico das ideias dos investigados sem, contudo, deixar perder a 

identidade principal obtida no conjunto dos participantes. 

E por fim, vale ressaltar que na perspectiva de Ferreira e Brum (2000), as 

representações sociais possibilitam um campo vasto de investigação subjetiva e 

objetiva, para compreensão das diversas dimensões da realidade, quais sejam 

físicas, cultural, social, afetiva, cognitiva, sendo tais estudos contribuintes para 

compreender os comportamentos e hábitos relacionados à saúde de uma 

população.  

A partir dessa fundamentação teórica se justifica a opção metodológica de se 

utilizar a TRS para o processamento da análise dos dados, visando o alcance dos 

objetivos deste estudo.  
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2.3.2 Instrumentos para Coleta de Dados  

 

O roteiro da entrevista, realizada com os enfermeiros, foi elaborado pelos 

pesquisadores membros do grupo REIS e incluiu variáveis sociodemográficas que 

influenciariam na análise dos dados como: idade, sexo, escolaridade, religião, há 

quanto tempo era formado, escola em que se formou, se a regional da ESF já havia 

promovido algum treinamento sobre R/E e se o profissional já havia participado em 

algum treinamento envolvendo esta temática. Foram adicionadas a essas variáveis 

quatro questões orientadoras: “O que você entende por Integralidade na Atenção à 

Saúde?”; “Na sua opinião, qual o papel da Religiosidade/Espiritualidade na 

integralidade da prática assistencial?”; “Você acredita que a 

Religiosidade/Espiritualidade pode contribuir com a promoção da integralidade?”; 

“Se sim, você poderia dar algumas sugestões de como isso aconteceria?” 

(APÊNDICE B). 

As questões norteadoras foram submetidas a um pré-teste em uma situação 

simulada com os participantes do grupo de pesquisa REIS e ajustadas para o 

alcance dos objetivos pretendidos. 

 

2.3.3 Coleta de Dados 

 

Durante duas reuniões, promovidas pela administração regional da ESF do 

distrito do Capão Redondo, os enfermeiros foram convidados a participar de uma 

entrevista com roteiro semi-estruturado. Na ocasião foram coletados os dados 

sociodemográficos e solicitadas respostas às perguntas subjetivas (APÊNDICE B) 

que foram gravadas e transcritas posteriormente. Os que aceitaram participar 

manifestaram a sua concordância mediante assinatura do TCLE (APÊNDICE C). A 

coleta de dados ocorreu entre os meses de junho a setembro de 2015. Os 

enfermeiros que não estavam presentes nas reuniões administrativas foram 

contactados posteriormente e, agendado nova data e local conveniente para aqueles 

que aceitaram participar da entrevista. 
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2.3.4 Análise dos dados  

 

Após as entrevistas, os discursos transcritos, na integra, foram submetidos à 

técnica de análise do DSC proposta por Lefèvre, F. e Lefèvre, A. M. C. (2006) que 

tomou como base a TRS (MOSCOVICI, 2009; JODELET, 2001). A análise contou 

com o apoio do software Qualiquantsoft (SPI, 2004). O uso desta ferramenta 

possibilitou a apresentação de discursos elaborados com partes de várias falas de 

sentido semelhantes e reunidos como se fosse de um só indivíduo. A análise do 

conteúdo discursivo se deu em uma abordagem predominantemente qualitativa, mas 

foi possível também apresentar a representação quantitativa das Expressões Chave 

(ECH) que foram utilizadas na construção dos DSC e as respectivas Ideias Centrais 

(IC) (LEFÈVRE, F; LEFÈVRE, A. M. C. 2006), 

O DSC, explica Lefèvre et al. (2003, p. 68), é uma proposta de tabulação e 

organização dos dados qualitativos verbais em sua natureza, obtidos por 

depoimentos que são sua matéria prima, sob a forma de vários discursos-síntese ou 

um, escritos na primeira pessoa do singular, objetivando expressar o pensamento de 

uma coletividade como se esta fosse o destinador do discurso. 

Para sua produção, o que estará em evidência serão as ECH, que são 

trechos do discurso que se destacam, por quem pesquisa, em cada depoimento 

revelando a essência desse conteúdo. Já as ICs, descrevem precisa e 

sinteticamente o que foi apresentado nas ECH e o que contém os conjuntos de 

discursos dos diferentes sujeitos, permitindo assim a identificação e distinção dos 

vários posicionamentos contidos nos depoimentos. Já as Ancoragens, são as 

expressões sintéticas que descrevem valores, crenças e as ideologias arraigadas no 

meio social e encontradas nos depoimentos individuais ou agrupados, com 

afirmações genéricas incorporadas em dimensões particulares presentes no DSC 

construídos (ALVÂNTARA; VESCE, 2008, p. 2215). 

Para construir o DSC foram identificadas, nos depoimentos, as IC e suas 

respectivas ECH, quantificadas como a representação coletiva dos participantes da 

pesquisa. Essa técnica de pesquisa se aliou à TRS de maneira a possibilitar uma 

compreensão mais abrangente da realidade permitindo apreender a expressão de 

crenças e valores que influenciam os comportamentos e atitudes dos depoentes e 

que de alguma forma são determinantes da realidade pesquisada (MINAYO, 2007). 
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A TRS contribuiu para melhor conhecimento e compreensão das ideias 

agregadas coletivamente e de modo mais amplo para construção de novos saberes. 

Ficou perceptível que sendo utilizada, despertou o olhar para as vivências do 

cotidiano, presentes nos depoimentos, e que foram agregadas aos DSC valorizando 

a prática profissional dos participantes, mas também trazendo questionamentos que 

poderão possibilitar atitudes necessárias para as transformações sociais. 

 

2.3.5 Aspectos éticos 

 

Este projeto está inserido em uma pesquisa intitulada: “Percepção dos 

profissionais de saúde do PSF quanto à assistência espiritual aos usuários” 

(APÊNDICE A) autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo – CEP/UNASP em 16/06/2014 (ANEXO B) e pelo Comitê 

de Ética em Pesquisas da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo CEP/SMS 

em 03/10/2014 (ANEXO C). 

Os enfermeiros foram esclarecidos sobre riscos e benefícios, liberdade de 

participar ou não do estudo, possibilidade de retirar sua participação a qualquer 

tempo, sem prejuízo pessoal e/ou organizacional e garantia de sigilo da sua 

identidade como participante da pesquisa. Foi solicitada a anuência para o 

preenchimento e assinatura do TCLE (APÊNDICE C) sendo consideradas todas as 

recomendações da declaração de Helsinki (WORLD MEDICAL ASSOCIATION, 

2000) e da Resolução 466/12 divulgada em junho de 2013 pelo Ministério da Saúde 

– (MS) que dispõe sobre pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2013).  

O participante teve total liberdade de expressar suas opiniões, sendo que foi 

reforçado que os dados seriam tratados anonimamente, pois foram identificados por 

códigos, de conhecimento apenas dos pesquisadores. Cabe esclarecer que o TCLE 

(APÊNDICE C) e o termo de autorização da administração da regional do Programa 

de Saúde da Família (PSF) (ANEXO A) abrange todas as questões éticas implicadas 

na pesquisa. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Integralidade na Atenção à Saúde 

 

Ao se mencionar integralidade, temos o imediato conceito de que trata-se de 

algo integral e completo, bem como tudo o que será usado para completar um todo. 

Tal substantivo nos remete à ideia de completude e que requer ser assim, pois do 

contrário, não estará por certo na condição de integralidade.   

No Brasil, sempre predominou o enfoque curativo e bem recentemente a 

integralidade nos processos assistenciais passou a ser enfoque na Atenção Básica 

(GARCIA; EGRY, 2010). O movimento “preventista” na saúde, que foi um dos mais 

importantes ocorridos no século XX, tentou despertar nos profissionais a ideia, não 

tão simples, mas bem lógica, que saúde não é somente a ausência de doença.  

A Lei Orgânica de Saúde nº 8080, de 19 de setembro de 1990, no sétimo 

artigo, inciso II, trata as condições para proteção, promoção e recuperação da 

saúde, bem como o financiamento dos serviços correspondentes e a organização 

dos mesmos. Neste contexto orienta que:  

“Integralidade de assistência, é entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema” (BRASIL, 1990). 
 

A legislação do Sistema Único de Saúde (SUS) reforça claramente que o 

Estado tem a responsabilidade básica de promover a saúde, com adoção de 

políticas e ações contínuas que possibilitem a população ter condições dignas de 

vida e conseguinte de saúde. A própria Constituição Brasileira de 1988, menciona 

em si e na legislação por ela derivada a necessidade dessa garantia de saúde ao 

indivíduo como um direito (GARCIA; EGRY, 2010). 

Esses mesmos autores retratam essa garantia de saúde como um desafio 

para o SUS, por conta de sua complexidade tanto para os gestores, quanto aos 

profissionais que ali estão inseridos. O usuário, ao buscar a assistência, espera 

diretamente e indiretamente que haja algo além da atenção à doença, em que o 

acolhimento, um atendimento digno e a atenção integral sejam direcionados para 

uma verdadeira promoção da saúde. A integralidade é assim, como os autores 
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citam, uma necessidade prática e imediata e acaba por ser o principal objetivo do 

SUS (GARCIA; EGRY, 2010).  

Neste contexto, se resgata a definição de integralidade que norteia as ações 

para a promoção da saúde. 

 
Princípio fundamental do Sistema Único de Saúde que abrange três 
dimensões: a abordagem integral do ser humano, visto em suas 
inseparáveis dimensões biopsicossociais; a ampliação da percepção 
dos profissionais e serviços de saúde na relação com os usuários 
para o acolhimento de suas histórias, condições de vida e 
necessidades em saúde; e o modo de organizar a atenção à saúde de 
forma a ampliar o acesso a todos os níveis de complexidade 
abrangendo ações de assistência, promoção, proteção e recuperação 
da saúde (BRASIL, 2012, p. 24).  

 

Ao SUS, a integralidade passa a ser como de “oferta de ações de promoção 

da saúde, prevenção de riscos, assistência a danos e reabilitação, em conformidade 

com a dinâmica do processo saúde-doença” (GARCIA; EGRY, 2010, p. 22). Assim, 

não restam dúvidas que tratar o indivíduo, envolve atender tudo em sua esfera de 

ação, com o objetivo de que este esteja integralmente cuidado, assistido e 

recuperado, já que a integralidade é um dos princípios constitucionais que garante 

ao cidadão o direito de acesso a todas as esferas da atenção à saúde, no sentido 

mais amplo da produção da saúde. 

Embora o PSF tenha sido criado em 1994, a ESF, passou a ser assim 

denominada desde 2011. Trata-se de um modelo consolidado no âmbito do SUS 

para a atenção à saúde, sendo um instrumento de uma política de universalização 

da cobertura da atenção básica e a despeito de todos os seus desafios, o foco é o 

ser de modo integral a ser assistido, como Garcia e Egry (2010) salientam muito 

bem. 

Costa (apud GARCIA; EGRY, 2010, p. 23) propõe o repensar na formação 

profissional daqueles que assistem ao indivíduo, cujo objetivo seria de uma atenção 

integral, em que a integralidade é tida como “um valor a ser sustentado nas práticas 

dos profissionais da saúde, ou seja, um valor que se expressa na forma como os 

profissionais responderão aos pacientes que os procuram”. Logo, é mister que para 

a integralidade ser de fato alcançada, há necessidade de atuação mais enfática dos 

que atuam no processo de formação dos futuros profissionais.  

Guerrero et al. (2011), alertam quanto a relevância de um cuidado integral, e 

dizem que estudos internacionais têm discutido e apresentado resultados 
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significativos com pacientes oncológicos, buscando garantir a integralidade ao 

investigar a relação entre espiritualidade, religiosidade, o bem-estar emocional e 

físico no contexto da qualidade de vida. Esses autores sugerem a inclusão desses 

temas em pesquisas com foco na assistência, para uma melhor compreensão da 

integração do corpo, espírito e mente para melhor enfrentamento do sofrimento e da 

doença. 

 

3.2 Religiosidade e Espiritualidade na Promoção da Saúde 

 

Marino Junior (2005 p. 135) despertou dentro da neurociência o olhar mais 

direcionado ao que outros profissionais cientistas já intuíam, mas não assumiam, 

que “Deus existe em nosso cérebro e que circuitos cerebrais são acionados quando 

pensamos na Divindade, no sagrado, nos valores supremos e na eternidade”. Para 

ele, pode se pensar teologicamente, sem contaminar a racionalização humana, em 

que a mente e a consciência podem ser treinadas para conhecer e reconhecer a 

mão de Deus em tudo que se vê e se pensa. Envolve pensar usando as estruturas 

cerebrais. 

A atividade em várias áreas do encéfalo, nos estudos já realizados sobre a 

fisiologia da espiritualidade do cérebro, chamou a atenção dos estudiosos para a 

gama de benefícios da espiritualidade (CESCON, 2011, p. 302). 

Na comunidade científica a hipótese que tem sido mais aceita é a atuação da 

espiritualidade através dos neurotransmissores em três sistemas: imunológico, 

endócrino e cardiovascular. Por meio do sistema nervoso parassimpático e 

simpático, a prática da espiritualidade atuaria diminuindo a pressão sanguínea e a 

frequência cardíaca; favoreceria a diminuição da produção de cortisol e agiria em 

melhor vigilância e função das células de defesa. (CERVELIN; KRUSE, 2014, p. 

139). Assim, se torna perceptível que a espiritualidade conduz a uma qualidade de 

vida melhor. 

Os neurotransmissores respondem positivamente através do sistema nervoso 

autônomo quando um indivíduo se expõe a experiência que envolve a 

espiritualidade. Em momentos de meditação, por exemplo, o ácido gama-

aminobutírico, inibe a atuação de outras estruturas menos utilizadas no cérebro, 

uma vez que é o principal neurotransmissor inibidor. A serotonina aumenta na urina, 

enquanto o indivíduo está em estado de meditação, produzindo a sensação de 
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prazer e bem-estar. A melatonina, o neuro-hormônio secretado pela glândula pineal, 

que o produz a partir da serotonina, pelos estímulos do hipotálamo lateral, reduz a 

sensação dolorosa e deprime o sistema nervoso central. A arginina-vasopressina é 

aumentada contribuindo para a manutenção da afetividade e aumento do 

aprendizado. O cortisol, que é um hormônio em situações de estresse, é diminuído 

nas situações de meditação. E a beta endorfina, que deprime a respiração, reduz 

sensações de medo e dor, além de produzir sensações de euforia e prazer, nos 

estados meditativos. Observou-se ainda, a ruptura nos ritmos diurnos do hormônio 

adrenocorticotrópico e da própria beta endorfina, não afetando o ritmo diurno do 

cortisol (MARINO JUNIOR, p. 147).  

Contudo, não se pode dizer que a espiritualidade seja algo que pode ser 

induzido, uma vez que, esta segundo Koenig (2012), é algo intrínseco e que assim, 

faz parte do ser humano, bastando ser despertado e nutrido. Tem mais a ver com 

atitude do que conceituação, propriamente dizendo. Daniel (1977, p. 10), diz que 

quando o indivíduo sofre algum desajuste em seu organismo, situações 

problemáticas poderão surgir e nem sempre serão resolvidas pelo próprio indivíduo. 

Nessas situações, uma observação dirigida pelo profissional enfermeiro será capaz 

de identificar tais dificuldades e assim, direcionar quais as necessidades afetadas 

que deverão ser assistidas. Através desta medida, o profissional poderá elaborar o 

plano de cuidados, atendendo as necessidades individuais e contribuindo no 

restabelecimento do equilíbrio do organismo. 

Daniel (1983), já mencionava a fragilidade da espiritualidade ser tratada como 

componente do cuidado, ressaltando o quanto esta era um componente importante 

para a saúde do indivíduo e não tendo a relevância dentro do contexto da saúde 

integral do indivíduo. 

A autora reitera, ainda, que a assistência espiritual no sentido de contemplar a 

integração “holística” do cuidado ao ser humano poderia ser feita por um clérigo, 

mas é a enfermagem que permanece por maior tempo junto ao indivíduo, e assim 

caberia à mesma um melhor desempenho nesta assistência. 

O enfermeiro tem a oportunidade de perceber, identificando as necessidades 

espirituais e religiosas devido à proximidade que sua função para com o paciente lhe 

permite. E assim poderá assistir o indivíduo integralmente em suas necessidades 

não somente físicas, mas também espirituais (CALDEIRA, 2009, p. 159). Falar de 
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espiritualidade na assistência de enfermagem e em seus cuidados envolve falar em 

espírito que é um componente exclusivamente do humano.   

Assim sendo, cada ser é único e composto de suas particularidades e 

necessidades tão próprias, que o diferirão no momento em que o enfermeiro prestar 

a assistência. Ele poderá ver com olhos além do corpo ali à sua frente, pois olhará 

para a necessidade da alma. 

Gelain (1987), também foi um dos primeiros estudiosos a abordar a influência 

da espiritualidade na saúde integral do ser humano, com foco na prática da 

enfermagem pautada na ética profissional, e já mencionava que cada indivíduo é um 

ser com diferentes níveis de necessidades a serem atendidas. No nível 

psicobiológico, por exemplo, ele tem necessidade de alimentação, oxigenação, 

autoconservação. No nível psicossocial, ele apresenta necessidade de segurança, 

liberdade, aprovação, auto-realização e outras mais. No nível psico-espiritual, não se 

pode ignorar o elo de ligação com o ser superior, percebendo no ser humano 

inúmeras aspirações, problemas e questionamentos que com muita frequência o 

limitam a parar e pensar. Medo do desconhecido e da morte lhe assaltam em seu 

dia a dia, influenciando diretamente a sua saúde mental.  

As estratégias governamentais visam dia após dia ter uma prática consistente 

e eficaz no que tange à Promoção da Saúde e redução conseguinte dos gastos com 

tratamentos das doenças. Nessa perspectiva, em 2006 foi instituída a Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) definida como: 

 
[...] “uma estratégia de articulação transversal na qual se confere 
visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco 
e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes 
no nosso País, visando à criação de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a equidade e 
incorporem a participação e o controle sociais na gestão das políticas 
públicas” (BRASIL, 2006, p. 15).  

 

Em 2014, a PNPS sofreu revisão e passou a ser classificada como Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS), que traz nuances de diferença quanto à 

integralidade que passa a ser: 

  
[...] “uma estratégia de produção de saúde que respeita as 
especificidades e potencialidades na construção de projetos 
terapêuticos, de vida e na organização do trabalho em saúde, por 
meio da escuta qualificada dos trabalhadores e dos usuários, de 
modo a deslocar a atenção da perspectiva estrita do adoecimento 
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para o acolhimento de suas histórias e condições de vida” (BRASIL, 
2014, p. 8). 

 

Essa revisão da política aponta para novas propostas de fortalecimento 

propondo a articulação com outras políticas, valorização dos movimentos populares 

e aumento do diálogo intersetorial. Fundamenta-se no conceito ampliado de saúde 

no âmbito do SUS, considerando os determinantes sociais no processo de 

adoecimento e reitera a responsabilidade do indivíduo pelo autocuidado. E ainda, 

detalha a responsabilidade de cada setor político (BRASIL, 2014). 

A PNaPS tem como objetivo geral: 
 

"Promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos de 
viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e 
reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos 
determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” 
(BRASIL, 2014, p. 13) 

 

Entre um dos objetivos específicos da PNaPS se destaca: “Estimular a 

promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na Rede de Atenção à 

Saúde, articulada às demais redes de proteção social” (BRASIL, 2014, p. 13). 

Já na PNPS de 2006, tinha-se como meta promover ações que pudessem 

impactar positivamente na melhoria da qualidade de vida e da saúde da população e 

que viessem a contribuir para descongestionar o sistema de saúde. No documento 

foi apresentado o desafio de se planejar pesquisas para identificar, analisar e avaliar 

as ações que operassem em estratégias mais resolutivas e alinhadas às diretrizes 

do SUS visando à Integralidade da Atenção à Saúde (BRASIL, 2006, p. 18). 

Considerando o propósito da PNaPS revisada em 2014, se resgata o que foi 

postulado por Gelain (1987) quanto a importância do atendimento às necessidades 

psico-espirituais do ser humano pelo enfermeiro. Essa política incorpora ao SUS o 

“conceito ampliado de saúde resultantes dos modos de vida, de organização e de 

produção em um determinado contexto histórico, social e cultural, buscando superar 

a concepção da saúde como ausência de doença centrada em aspectos biológicos”. 

E assim, para o atendimento integral ao indivíduo, família e comunidade, deduz-se 

que é necessário ter uma visão global do ser humano e de suas necessidades 

básicas, como segurança, alimentação, ou qualquer outra, incluindo a espiritual. 

Nesse contexto, pressupõe que para se promover a saúde plena, o profissional 

enfermeiro deverá se preocupar com o atendimento de todas as necessidades 
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básicas do individuo, sem excluir as psico-espirituais com toda a complexidade 

demandada (BRASIL, 2014, p. 7). 

Segundo Gelain (1987), existe uma tendência ao religioso que está presente 

em cada ser humano e é tão profunda como a necessidade de auto-preservação. 

Está no fundamento da natureza humana, ou seja, pode se entender que o homem é 

um ser psico biológico, psicossocial e psico-espiritual e atrelado a isso, inclusive no 

modo de ser “humano”, é que se torna ainda mais relevante a atenção a todas as 

necessidades apresentadas nas esferas que o compõem, em especial pelos que 

prestam assistência ininterrupta, como é o caso dos profissionais enfermeiros. 

Existem carências quanto à abordagem da prática da espiritualidade e 

religiosidade para a integralidade pelos profissionais de saúde que começam já no 

processo de formação acadêmica, pois mesmo havendo uma diversidade de teorias 

filosóficas, antropológicas, psiquiátricas e psicológicas, ainda é em minoria o número 

de escolas que fazem esta abordagem incluindo a perspectiva da espiritualidade. 

Por certo se isso fosse expandido inicialmente nas instituições de ensino na área da 

saúde, a assistência poderia estar mais integrada frente às necessidades do ser 

humano (LIMA, 2013).  

A liberdade individual e seu direito a ser assistido integralmente para a 

promoção da Saúde é algo que ainda tem suas mistificações, haja vista que está 

contido nos parâmetros do programa do SUS, sem, contudo, estar em harmonia com 

a prática. A própria Constituição de 1988, no seu artigo 5ª, inciso de 6 a 8, perfaz a 

liberdade e o direito ao indivíduo de assistência religiosa nas entidades civis de 

internações coletivas. Garante ainda que a ninguém será dado condição privativa de 

direitos por expressão de culto, credo ou religiosidade, bem como filosofia ou 

escolha própria de política. Aliás, a liberdade é assegurada a qualquer crença ou 

consciência, colocando assim, o país na condição de Estado “laico” em sua 

legislação. (BRASIL, 1988) 

Por outro lado, cabe destacar que a espiritualidade e o envolvimento em 

religiões organizadas poderão proporcionar ao ser humano uma resistência maior ao 

estresse e ao enfrentamento da doença. Podendo ainda contribuir para aumentar o 

senso de propósito e significado da vida e isto corrobora com o que é percebido na 

assistência por Silva (2013), de que a crença em algo ou alguém ajuda a pessoa a 

suportar melhor a fase da enfermidade, em especial, nas longas internações quando 

há relevante contribuição. 
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Pesquisas com bases sólidas e o senso comum argumentam que as crenças 

espirituais e religiosas dos pacientes estão ligadas, de algum modo, ao seu bem-

estar e à sua saúde, E que, aprender a respeitar o poder dessas crenças e saber 

utilizá-las para acelerar a cura seguida da recuperação total do paciente, deve ser 

uma prioridade no atendimento moderno (KOENIG, 2012, p. 173). 

 

3.3 Religiosidade e Espiritualidade no Cuidado de Enfermagem 

 

Ter qualidade de vida é uma necessidade para cada indivíduo frente a tantos 

infortúnios que podem debilitar e incapacitar gradativamente o indivíduo em qualquer 

esfera de sua vida. Adoecer é sempre impactante como tem sido observado nestes 

tempos de saúde escassa. 

Há uma busca imediatista por melhores condições de vida, porém é 

importante lembrar que saúde sempre foi entendida e afirmada não apenas como a 

ausência de doenças, mas sim como sendo "um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades" 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1946, p. 1). 

A partir de 1988, a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a incluir o 

aspecto espiritual no conceito multidimensional de saúde, como cita Pedrão e 

Beresin (2010). Diante disso se evidencia que há uma preocupação quanto à 

integralidade do processo de cuidar e de restauração da saúde, bem como para 

mantê-la por meio de ações voltadas à promoção da saúde. 

Quando a doença acomete o indivíduo e este passa a ser assistido pela 

equipe multidisciplinar, espera-se que todo o cuidado prestado contribua diretamente 

para sua recuperação. A equipe de enfermagem, que está diretamente em contato e 

por mais tempo junto ao indivíduo, tem a possibilidade de perceber as necessidades 

individuais e através do cuidado atendê-las. 

Para Waldow (1998), o “cuidar” está presente na humanidade e em sua 

história, tanto que a prática do cuidado tem relação com a prática altruísta e de 

compaixão nas ações, como na época de Cristo. A mesma autora relembra ainda 

que o significado de cuidar está relacionado a zelo, interesse, emprego de atenção e 

responsabilidade. Ela comenta que esse significado também foi expresso após a 

época de Cristo, provavelmente atribuindo um sentido mais religioso de prestação 

de ajuda aos pobres e doentes. 
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Souza (2000) ressalta que o cuidado faz parte da humanidade, estando 

inerente à natureza do homem. Boff (apud SOUZA, 2000), menciona o cuidado 

como estando primariamente enraizado à natureza humana, representando 

ocupação, associada à preocupação com responsabilidade e envolvimento com o 

outro. Assim, depreende-se que sem o cuidado permeando as ações os seres 

humanos perderiam a sua identidade como tais. Por sua vez, Santo e Porto (2006) 

reiteram que, na enfermagem o cuidado, em si mesmo, tem ação terapêutica 

essencial, no sentido de cuidar do ser integralmente e não somente do corpo, com 

dimensões tecnológicas, entre outras que envolvem o ser humano como organismo 

social, cultural, físico e sensível. 

Na enfermagem, segundo Souza (2000) o cuidado tem que ser holístico, não 

podendo se limitar ao tratamento da doença e sim ir além, buscando a identificação 

dos processos de manutenção da vida e/ou restauração da mesma. Engloba uma 

intervenção terapêutica centrada nas necessidades prioritárias do paciente, prestada 

pela enfermeira que estiver atuando na assistência.  

Na perspectiva do cuidado, o paciente deixa de ser apenas um objeto da 

ação, de técnicas e práticas sequenciais e mecânicas, uma vez que o cuidado é 

princípio e não meio ou fim, ele está na nossa raiz como indivíduo. E, quando 

incorporado pela enfermagem em sua prática, o cuidado se torna a base de todo um 

processo de tratamento e restauração, seja físico, mental, social e até espiritual. O 

papel do enfermeiro como líder de uma equipe, será de grande responsabilidade, 

uma vez que por sua formação, existem habilidades peculiares para o cuidado que 

visam a recuperação ou manutenção da saúde dos indivíduos (SOUZA, 2000). 

A produção do cuidado, segundo Lima (2013), envolve a capacidade do 

profissional enfermeiro perceber as necessidades emergentes de cada ser humano, 

em determinado momento da sua vida e na sua totalidade. Timby (2001) argumenta 

que a prática atual da enfermagem inclui habilidades para além da assistência 

prestada, uma vez que não pode prescindir do levantamento de dados, 

aconselhamento e conforto. 

Há uma fragmentação no que diz respeito à assistência prestada ao ser 

humano, ao ponto de se tratar a doença e não o doente, que pode estar enfermo no 

corpo, no psiquismo ou no espírito. O ser humano não pode ser visto de modo 

fragmentado, pois tão importante quanto tratar a doença do indivíduo, é tratar o 

indivíduo que tem a doença (SAVIO et al., 2008).  
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Não se pode cuidar em partes, pois o próprio cuidar é amplo na sua 

objetivação de atenção ao ser humano no todo ao qual ele faz parte para saciar 

suas necessidades bio-psico-socio-espirituais (GARCIA; EGRY, 2010, p. 25). 

A importância da dimensão espiritual nos processos de saúde/doença é 

reconhecida pelas associações nacionais e internacionais de enfermagem e 

demonstrados inclusive pela North American Nursing Diagnosis Association (2010) 

que identifica e registra como diagnósticos de enfermagem: “a disposição para o 

aumento do bem espiritual”, “angústia espiritual” e “religiosidade prejudicada”. O 

Internacional Council of Nurses (2011) também registra classificações descritas 

como “bem-estar espiritual”, “angústia espiritual” e “crença espiritual”. Assim, 

observa-se um direcionamento para o profissional enfermeiro considerar as 

necessidades individuais com base nestes diagnósticos detectados durante a 

assistência. Na verdade, a espiritualidade é intrínseca ao ser humano, reconhecível 

quando surge como necessidade, logo, inerente aos cuidados de enfermagem 

(CALDEIRA et al., 2011). 

Pedrão e Beresin (2010) explanam a diferença que existe entre a 

religiosidade e a espiritualidade, ressaltando que não são sinônimos. Para esses 

autores, a espiritualidade está relacionada a questões sobre o significado e 

propósito da vida, com a crença em aspectos espiritualistas para justificar a 

existência e seus significados, podendo incluir ou não a busca do ser humano por 

um sentido de conexão com algo maior que ele próprio ou de uma participação 

religiosa formal. Já a religiosidade envolve a sistematização de culto e doutrina 

compartilhados por um grupo.  

Koenig (2012) amplia a diferenciação entre a religião e espiritualidade. A 

primeira, para ele, trata-se de crenças e práticas como um sistema, observado por 

uma comunidade, onde idolatram, reconhecem rituais e estes os apoiam e assim, se 

aproximam do Sagrado, Divino, do próprio Deus (nas culturas ocidentais) ou da 

Realidade, do nirvana ou da Verdade Absoluta quando em culturas orientais. Em 

geral, tem base no conjunto de ensinos ou escrituras que descrevem o propósito do 

mundo, as responsabilidades entre os indivíduos e sua natureza pós-morte, bem 

como seu significado de estar no mundo. Oferece um código moral e todos os 

membros da comunidade religiosa o aceitam e adotam como base comportamental. 

Já a espiritualidade, para o mesmo autor, trata-se de uma busca inerente de 

cada pessoa do propósito e significado definitivo da vida. Pode ser mais ampla que a 
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religião neste ponto de encontro, pois inclui uma relação com a figura divina ou 

transcendência, o que é encontrado através da natureza, no pensamento e arte e 

nas relações com os outros. É complexa e multidimensional. Envolve como o 

indivíduo manifesta externamente as suas crenças espirituais individuais e seu 

estado interno de espírito (KOENIG, 2012). 

Hufford (apud KOENIG, 2012), argumenta que nesse contexto a religião trata 

de aspectos institucionais e comunitários da espiritualidade enquanto a 

espiritualidade é a relação com o transcendental de modo pessoal. Assim sendo, 

podemos afirmar que um indivíduo pode ser religioso, sem, contudo, ser 

espiritualizado, ainda que tenha a possibilidade que lhe permite ser espiritual. 

Wright (apud CALDEIRA et al., 2011) reitera a obrigação ética dos 

enfermeiros quanto à prestação de assistência espiritual e alerta que, quando no 

cuidado de enfermagem, se ignora essa dimensão como uma parte essencial, que 

compreende a totalidade da pessoa, esse cuidado torna-se antiético. Então, se 

questiona: o que poderia fazer parte da assistência para um suporte espiritual 

necessário? 

Não se torna difícil entender esse questionamento e suas possíveis 

inquietações alusivas. Basta apenas voltar ao que a deontologia perfaz para a 

categoria de enfermagem, logo no inicio dos princípios fundamentais que constam 

no Código de Ética, onde se lê que a Enfermagem é uma categoria comprometida 

com a saúde, garantindo a integralidade da assistência com ações para promoção 

do ser humano visto integralmente, conforme os princípios da ética e da bioética 

(CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, 2013 p. 52). 

A espiritualidade é uma dimensão do “cuidar” no sentido pleno, e, o 

profissional enfermeiro deve reconhecer que os doentes expressam as 

necessidades espirituais de forma sutil, pois por vezes, a condição de doença, se 

configura em um contexto vivencial propenso a desencadear sofrimento que o deixa 

mais vulnerável. No processo saúde-doença, o indivíduo deve ser considerado um 

foco de atenção em todas as intervenções propostas pelo enfermeiro. Estas 

intervenções vão desde encaminhar o indivíduo para um líder espiritual, como rezar, 

respeitar as crenças e práticas religiosas até fomentar a fé dos doentes, entre outras 

atitudes (CALDEIRA et al., 2011). 

Gussi e Dytz (2008) argumentam que a fé e a oração beneficiam a saúde e 

são terapêuticos e que as práticas religiosas podem intervir positivamente no 
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processo saúde-doença. Defendem ainda que a religiosidade e a espiritualidade 

permeiam a trajetória da enfermagem e estão impregnadas no pensar, no ser e no 

fazer da profissão como requisitos para sua prática, sendo um pressuposto quase 

catequético. 

Koenig (2012) retrata em seus achados que há correlação, bem sólida, entre 

saúde e espiritualidade em pesquisas de senso comum, ressaltando que as crenças 

dos pacientes estão ligadas, de algum modo, à sua saúde e ao seu bem-estar. 

Torna-se, portanto, necessário ao profissional de saúde aprender a respeitar o poder 

das crenças e utilizar as mesmas para acelerar a cura e a recuperação total do 

paciente. 

Para Potter e Perry (2002), observar os sentimentos, comportamentos e 

posturas do paciente, bem como verbalizações atreladas aos relacionamentos 

interpessoais e ao meio ambiente destes, poderão fornecer indícios das 

necessidades espirituais. A abordagem espiritual é demonstrada através de todas as 

interações com o paciente, como por exemplo, em uma solicitação para orações que 

poderá indicar um valor ou necessidade espiritual. 

Para essa autora, é conveniente que o profissional reze com o paciente e por 

ele, se for solicitado, podendo fazer a oração em voz alta ou em silêncio conforme 

seu desejo, uma vez que a oração tem diversas finalidades em diferentes religiões, 

como o louvor, a súplica, o agradecimento e também como subterfúgio para obter o 

perdão dos pecados. Argumenta ainda que não importa a forma com a qual o cliente 

interaja neste momento, mas que o importante é o respeito e o objetivo de cuidar 

deste como um todo, restaurando a saúde física, emocional e também a espiritual 

sempre que houver a oportunidade. 

A promoção da saúde, considerando a dimensão espiritual, é um objetivo a 

ser alcançado. No cuidado ao paciente, o mesmo deve ser assistido em um contexto 

holístico, sendo que o preceito básico do “holismo” é que o individuo (corpo, mente e 

espírito) é mais do que a soma de suas partes como explicam Pedrão e Beresin 

(2010). Destacam ainda, que se faz necessário que os enfermeiros avaliem a 

dimensão espiritual com foco nas necessidades prioritárias do paciente e que 

tenham habilidades para fazer uma intervenção adequada englobando a assistência 

espiritual, no cuidado prestado, uma vez que esta dimensão é considerada como 

parte integrante do indivíduo. 



 39 

 

A crença de que o envolvimento religioso afetar positivamente a saúde física 

está relacionada aos aspectos sociais, comportamentais e psicológicos, ou seja, 

esse envolvimento pode auxiliar as pessoas a enfrentarem o estresse, aumentando 

o suporte social e dando incentivo para hábitos mais saudáveis e a um estilo de vida 

melhor (KOENIG, 2012, p. 131). 

Para Daniel (1983, p. 159), “a capacidade de relacionar-se e de dar apoio 

espiritual dificilmente ocorre espontaneamente. Precisa ser cultivada pela 

convivência gregária e pela prática religiosa”. 

Ela ainda sugere uma listagem bem oportuna de ações que os profissionais 

poderão aplicar na assistência, visando atender as necessidades espirituais do 

indivíduo, tais quais: 

Demonstrar disponibilidade por meio de uma presença interessada; 
Escuta qualificada e atenta; 
Externar um olhar compassivo, livre de condenações; 
Desenvolver o toque através das mãos; 
Orar; 
Proceder a leitura de trechos das Escrituras Sagradas; 
Conduzir o indivíduo à natureza e à contemplação da mesma por fotos 
ou gravuras, ou até mesmo pessoalmente; 
Acompanhar o cliente em cultos realizados pelo clero local/capelania; 
Cantar ou tocar algum instrumento musical; 
Dar a atenção, dentro do possível, às solicitações feitas pelo indivíduo 

quanto a alimentação e hábitos religiosos. 
 

Essas são algumas intervenções que poderão ser aplicadas no dia a dia 

dentro da aceitação e abertura concedida pelo cliente. Isso exigirá do profissional 

um olhar diferenciado para que o mesmo detecte as oportunidades e necessidades 

individuais de intervenção, visando a integralidade do cuidado. 

Outro ponto relevante que deve ser considerado é o fato de que, 

normalmente, se reduz a espiritualidade à prática de uma religião, que normalmente 

é desconhecida pela maioria dos profissionais, o que se torna um obstáculo que 

impede os enfermeiros de reconhecerem as necessidades espirituais como um 

aspecto importante do cuidado a ser prestado. E isto poderá levá-los a 

reconhecerem somente no capelão a figura responsável pela prestação de cuidados 

espirituais (CALDEIRA et al., 2011). 

O conhecimento do próprio profissional de si mesmo e de suas dimensões 

espirituais também é um ponto a ser ponderado, uma vez que temos que ter para 

poder doar ao outro. Há necessidade de que o profissional de enfermagem ao 
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exercer o processo de “cuidar”, que difere em suas bases epistemológicas do 

processo “assistir” ao cliente com suas técnicas e conhecimentos teóricos, atente 

para a necessidade de adotar a prática do autocuidado também. Com isso, poderá 

partilhar com maior facilidade aquilo que crê ser o melhor a ser praticado no cuidado 

daqueles que compartilham o mesmo destino espacial e temporal. Ou seja, mesmo 

que o enfermeiro não tenha uma vivência espiritual, ou que seja somente religiosa, é 

mister que o mesmo busque assistir o paciente nas suas necessidades, ainda que 

estas sejam diferentes da que o próprio enfermeiro vivencia (SILVA, 2000). 

Caldeira et al. (2011) salientam que a conscientização da própria 

espiritualidade dos enfermeiros e a compreensão desta dimensão como facilitadora 

do processo de adaptação quanto ao sentido da vida das pessoas, são fatores que 

devem incentivar a integração na prática do cuidado. 

Potter e Perry (2002) afirmam que para dar assistência espiritual, o 

profissional deve compreender o que é saúde espiritual e ser capaz de reconhecer o 

que é um indivíduo espiritualmente saudável. E, se tendo, durante a sua abordagem 

inicial, detectado as carências espirituais, os planos adequados deverão ser 

traçados para a assistência necessária, individualizada com base nas necessidades 

específicas do paciente, respeitando os limites e as crenças de cada um. Cabe ao 

profissional enfermeiro, buscar ferramentas para a atenção ao paciente como um 

todo e não fragmentada, utilizando estratégias que o próprio paciente entenda como 

benéficas e válidas em situações agravantes de sua saúde. 

Assim, para a promoção da saúde, a assistência espiritual, poderá ser 

aplicada indo desde uma oração com o paciente ao acolhimento com escuta 

qualificada voltada para as inquietudes dele e, à medida que for evoluindo se 

estabelece um relacionamento terapêutico, dando sentido da existência daqueles 

que devem ser assistidos em sua integralidade. 

O cuidado espiritual poderá depender, entre outros fatores, das 

características pessoais do enfermeiro, de sua formação e dos contextos de 

cuidados, mas a despeito disso, o reconhecimento das necessidades espirituais dos 

pacientes é parte integrante ao enfermeiro em sua função profissional (Caldeira, 

2009, p. 159). 

Para Borges et al. (2015, p. 610), uma das dificuldades na inclusão das 

crenças sobre a religião e espiritualidade ao cuidado dos pacientes tem sido a 
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questão que a maioria dos profissionais de saúde, não recebem nenhum 

treinamento para lidar com a dimensão espiritual tanto da saúde, quanto da doença. 

Considerando a importância atribuída pelos pesquisadores para inclusão das 

necessidades espirituais na assistência de Enfermagem, e ainda, que sem essa 

dimensão a integralidade não se concretiza, torna-se fundamental conhecer a 

opinião de enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família quanto à influência da 

Religiosidade/Espiritualidade tendo como foco a Integralidade da Atenção à Saúde. 

 

3.4 Resultados e Discussão 

 

Os resultados serão apresentados considerando o quantitativo do universo 

pesquisado por meio de tabelas e gráficos. Em seguida se apresentam os DSC e 

suas ICs abstraídas da representação dos enfermeiros quanto à importância da R/E 

para a Integralidade da Atenção à Saúde. 

 

3.4.1 Caracterização sociodemográfica dos participantes da pesquisa 

 

Para caracterização do universo participante desta pesquisa buscou-se 

identificar as variáveis sociodemográficas: idade, gênero, escolaridade, religião 

(praticante ou não), há quanto tempo eram formados, se a instituição onde 

trabalhava já havia oferecido alguma capacitação abrangendo temas relacionados a 

R/E na assistência à saúde e se os profissionais já haviam participado do 

treinamento oferecido (Tabela 1 e 2).  

A idade e o tempo de formação dos participantes tiveram uma variação muito 

grande, indo de 24 a 57 anos de idade, sendo que 52% da amostra encontravam-se 

na faixa de 24 a 30 anos e, quanto ao tempo de formado, houve variação de seis 

meses a 33 anos, destacando que 79% deles tinham de um a dez anos de 

graduados. 
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Tabela 1: Distribuição segundo gênero e enfoque da Espiritualidade durante a formação e 
em serviço (n = 29) 

Gênero  Tiveram enfoque 
na graduação 

Instituição 
ofereceu 

capacitação 

Participaram 
da capacitação 

oferecido 

   n % n % N % 
M (n= 3)  2 67 2 67 1 50 
F (n = 26)  19 73 9 35 7 78 
Total  21  81 11  38 8  73 

       
Fonte: Elabora pela pesquisadora. São Paulo, 2016. 

 

A distribuição na Tabela 1 evidencia dados significativos. Da amostra 

investigada, independente do gênero 21 profissionais tiveram enfoque na 

graduação, o que equivale a 81 % da amostra total dos entrevistados. Mostrando 

assim, que na formação eles tiveram enfoque sobre a espiritualidade. Borges et al. 

(2015, p. 615), defendem que a inserção da espiritualidade nos currículos dos 

cursos de graduação e no processo do ensino-aprendizagem se tornam essenciais 

para o cuidado em saúde.  

Quanto à questão de a instituição ter ofertado capacitação sobre 

espiritualidade, os dados retrataram que 11 dos 29 enfermeiros entrevistados 

relataram essa oportunidade, representado por 38% da amostra, sendo que destes, 

oito participaram, o que equivale a 73% (Tabela 1). Tais resultados sugerem que, se 

as Instituições promoverem treinamentos com enfoque em espiritualidade, a 

participação dos profissionais tenderá a aumentar e, por conseguinte, a qualidade do 

cuidado espiritual será maior, uma vez que o reconhecimento da espiritualidade 

como estratégia de enfrentamento e a identificação das carências espirituais do 

paciente, permite que o profissional planeje e forneça uma assistência de modo 

integralizado (GUERRERO et al., 2011, p. 59).  

 

Tabela 2: Distribuição segundo religião e ser praticante (n = 29) 

  Masculino (n= 3) Ser praticante Feminino (n=26) Ser praticante 

Religião n % n % N % n % 
Catolicismo 0 0 0 0 7 27% 4 57% 
Protestantismo 3 100% 2 66% 19 73% 19 100% 

Total 3   2   26   23   
Fonte: Elabora pela pesquisadora. São Paulo, 2016. 
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A distribuição da (Tabela 2), mostra que 76% dos profissionais professavam a 

religião protestante e 24% o catolicismo. Destaca-se que, esses percentuais 

perfazem o total da amostra no qual 86% dos enfermeiros declararam ser 

praticantes, independente da classificação da religião.  

Este resultado vem ao encontro do que Espírito Santo et al. (2013, p. 375), 

identificaram na literatura na qual reconhecem “a influência da religiosidade no 

exercício da profissão de enfermagem, sendo a dimensão ético-moral-espiritual um 

ideal moral da enfermagem”. Eles ainda prosseguem mostrando que diversos 

estudos com enfermeiros, tratam a espiritualidade deles como sendo um cuidado de 

si mesmo, bem como uma forma de enfrentamento do cotidiano de trabalho e seu 

olhar ao paciente. A saúde espiritual de enfermeiras que não sofriam de depressão 

era melhor do que as que sofriam (ESPIRITO SANTO et al., 2013, p. 375). 

Situações de estresse, como as tensões no ambiente de trabalho, de acordo 

com Pargament (apud HENNING-GERONASSO; MORÉ, 2015, p. 713), poderão ser 

transformados em processo de enfrentamento de dificuldades. Os dados retratam 

que o fato de serem praticantes de hábitos religiosos, não necessariamente o 

tornam ativos na assistência espiritual, embora sejam conhecedores da importância 

da R/E na assistência. 

A assistência integral possível, explica Guerrero et al (2011, p. 58), poderá ser 

planejada e fornecida conforme os profissionais de enfermagem, reconheçam a 

espiritualidade como uma estratégia de enfrentamento e identificação das carências 

espirituais de cada paciente. 

E esse conhecimento da dimensão espiritual, corroborará para que o próprio 

profissional possa humanizar o cuidado em saúde, quando em associação a 

competência do cuidado do corpo físico com a competência do cuidar do espírito, 

com propósito de atender a integralidade do ser humano (BORGES et al., 2015 p. 

615). 

 

Análise da questão 1 - O que você entende por “integralidade” na Atenção à 

Saúde? 

Os depoimentos referentes à questão 1 traduzem a análise com base em 

quatro ICs, sendo que a primeira revela que os participantes entendem que a 

integralidade é ver o indivíduo como um todo em suas diversas dimensões. Tem 
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como visão a composição entre o bem-estar mental, o espiritual e o físico.  Perfaz 

ainda a ideia na segunda IC com o fato de não apenas ver, mas também atender o 

indivíduo como um todo, incluindo a avaliação em todos os aspectos individuais, no 

atendimento a todas as necessidades dele, com atuação de toda a equipe 

multiprofissional, desde o primeiro momento da assistência em que a integralidade já 

deverá ser o foco do cuidado executado, como salienta a terceira IC. Na concepção 

dos participantes, para que a integralidade do cuidado aconteça há necessidade de 

estruturação do serviço de modo que o plano terapêutico a ser executado tenha 

condições de ser uma realidade, como sinalizam na quarta IC (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Representação das ideias centrais da pergunta 1. 

 
Fonte- Dados primários. São Paulo, 2016 

IC A - Ver o indivíduo como um todo 
IC B - Atender o indivíduo como um todo.  
IC C - É uma atuação da equipe multiprofissional  

IC D - É necessária estruturação do serviço para a integralidade do cuidado. 
 

  Serão apresentados na sequência, os DSC construídos a partir das ECH 

reunidas nas ICs que contemplam a representação dos enfermeiros quanto ao 

significado de integralidade na Atenção à Saúde. 

 

Ideia Central A - Ver o indivíduo como um todo (9 ECH) 

 
DSC - Integralidade na atenção à saúde é entender o indivíduo como 
um todo, nas diversas dimensões, não só o problema que ele está 
apresentando, mas vê-lo integralmente, tanto na saúde mental, 
espiritual e física. É isso que eu entendo. É a gente olhar o paciente 
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como um todo. É a gente não olhar só a doença que ele tem, mas o 
que envolve o indivíduo. 
A integralidade é ver o paciente, a pessoa, o usuário como um todo, 
em todos os aspectos da vida dele, não só físico, mas a mente, a 
forma de lidar com a vida, uma visão da pessoa como um todo, 
sendo uma composição entre o bem-estar mental, o espiritual e o 
físico. 

 

A maneira como se vê o que está à frente difere do que se vê na realidade, 

tornando-se necessário olhar com atenção todos os aspectos da efêmera jornada 

existencial, inclusive enquanto profissionais. O foco no problema e não em quem 

vem com uma doença a ser tratada, distancia em muitas situações de um 

atendimento integral. O paciente é composto de um todo que perfaz suas condições 

socioeconômicas, filosóficas, cultural, bem como seus princípios e valores, seu 

estado emocional e biológico, entre tantos outros aspectos, como HUF (2002) retrata 

e olhar ao cuidar da pessoa à frente com a sensibilidade de que o mesmo é 

composto de sentimentos, bagagens e culpas, contribuirá para uma assistência 

diferenciada.  

A integralidade, para Teixeira et al. (2013, p. 767), é um valor a ser 

sustentado e defendido nas práticas dos profissionais de saúde, onde no encontro 

com o paciente, busca a não aceitação do reducionismo deste ao que 

biologicamente de modo suposto, remeterá a sofrimento por fim, ou seja, objetiva 

enxergar o paciente como um todo. Assim, as possibilidades ante a doença e 

sofrimento são convertidas num processo resiliente e menos sofrível ao que é 

assistido, pois não houve foco tão somente na doença, mas no contexto em que ela 

foi ocasionada e encontra-se presente.  

O enfermeiro tem a habilidade interativa e associativa, de compreensão do 

ser humano como um todo, pela integralidade da assistência à saúde e pela 

capacidade de acolhimento (BACKES et al., 2014, p. 566), assim sendo, tal 

habilidade, quando executada com vistas à integralidade, oportunamente 

proporcionarão impactos na saúde.  

 

Ideia Central B - Atender o indivíduo como um todo (18 ECH). 

 

DSC - É você atender o indivíduo na sua totalidade. Sendo o 
atendimento integral, não somente vendo como uma doença 
específica, mas fornecendo todos os meios necessários para a 
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saúde da pessoa na comunidade, no bem-estar físico, no espiritual, 
moral, toda a abordagem do paciente mesmo. 
É o cuidado do paciente como um todo com prevenção e promoção 
da saúde, avaliando todos os aspectos da pessoa, todos os âmbitos 
dela, incluindo também o psicológico. Prestando o serviço adequado 
à necessidade do usuário de forma integral. Fazer por ele aquilo que 
ele precisa promovendo uma assistência completa, em tudo que o 
paciente precisar, em todos os aspectos. 
 

A atenção integral envolve um olhar mais além do que a nomenclatura de 

uma patologia adquirida por hábitos ou escolhas durante a existência. Cada ser 

humano carrega em si suas mazelas, medos e frustrações, bem como as alegrias 

pelo simples fato de ter vida. E essa vida precisa ser respeitada em suas 

especificidades e individualidades que são apresentadas quando fragilizado ante um 

atendimento para tratar daquilo que tanto anseia ter e manter, que é sua saúde. 

A integralidade na Atenção à Saúde tem princípios que não deveriam ser 

negociáveis. Souza et al. (2013, p. 678), salientam que esse princípio, “representa o 

direito que a população tem de ser atendida em suas necessidades”. E atender o 

indivíduo em sua totalidade e integralmente envolve alcançar todas as suas 

necessidades. E para as mesmas autoras, cabe ao Estado essa oferta de serviços 

de saúde organizadamente e isto está intimamente relacionado com a concepção 

saúde/doença.  

Vietta (apud HUF, 2002, p. 19) argumentam que, uma vez que, o indivíduo “é 

um ser total: biológico, psicológico, social, político e espiritual, aspectos estes que se 

revelam em todas as situações fisiológicas e patológicas de sua existência”, suas 

necessidades precisam ser atendidas, inclusive as espirituais, para que o mesmo 

tenha a plenitude da saúde. Guerrero et al. (2011, p. 58), endossam que para ter um 

atendimento integral ao indivíduo, a identificação das carências espirituais do 

paciente e o reconhecimento da espiritualidade como estratégia, permitirão que o 

profissional planeje e forneça a assistência de forma mais integral. 

Sendo assim, o atendimento ao indivíduo como um todo, requer suprir todas 

as áreas que o compõe, desde o físico até o mental, sem ignorar a dimensão que 

abrange as necessidades relacionadas à espiritualidade. 
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Ideia Central C - É uma atuação da equipe multiprofissional (2 ECH). 

 

DSC - É um trabalho junto envolvendo toda a equipe 
multiprofissional. O paciente entra na atenção básica solicitando 

ajuda ou precisando de alguma coisa. Então no serviço de saúde, a 
partir do momento que ele entra, na primeira escuta já começa o 
processo de integralidade. Ele vai precisar de um acompanhamento 

da equipe. 
 

Um trabalho em equipe difere de uma ação isolada dentro de qualquer esfera 

profissional. Para Souza et al. (2013, p. 678), a integralidade no trabalho em saúde, 

pode ser notória nos afazeres de cada profissional pela adoção de uma postura 

acolhedora e pelo comprometimento com os usuários, quando ações e condutas são 

praticadas visando a cura e o cuidado ou ao firmar vínculo e prioridades equilibradas 

para assisti-los em função de suas necessidades. 

A integralidade não é responsabilidade de apenas um profissional ou serviço 

de saúde, mas tem como princípios, o trabalho em rede, a escuta as necessidades 

pessoais, o vínculo com responsabilidade social com a população e a adoção de 

medidas resolutivas (SOUZA et al., 2013, p. 681). Assim, a escuta qualificada e 

direcionada é uma medida que visa a integralidade no atendimento realizado. 

O cuidado prestado começa desde a recepção inicial e tem continuidade até o 

restabelecimento total de cada pessoa assistida pela equipe multiprofissional. Costa 

(apud GARCIA; EGLY, 2010, p. 23), considera que a integralidade como “um valor a 

ser sustentado nas práticas dos profissionais da saúde, ou seja, um valor que se 

expressa na forma como os profissionais responderão aos pacientes que os 

procuram”.  

 

Ideia Central D – É necessária estruturação do serviço para a integralidade do 

cuidado (1 ECH). 

 
DSC – É ter um serviço estruturado em que o plano terapêutico que 
eu possa estar oferecendo a ele esteja dentro das possibilidades que 
o serviço me dá, de modo que eu possa intervir na necessidade em 
questão, de forma geral em todos os aspectos físico, mental e 
espiritual. 

 

Um serviço estruturado engloba saber os objetivos propostos pelo mesmo, 

uma vez que, sem a devida compreensão da importância destes, não será fácil 
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avaliar como existente ou não tal estrutura. Vale ressaltar que entre os objetivos 

específicos da PNaPS, encontramos o de “estimular a promoção da saúde como 

parte da integralidade do cuidado na Rede de Atenção à Saúde, articulada às 

demais redes de proteção social” (BRASIL 2014, p. 13).  

Esse objetivo, uma vez existente e ativo, por certo, deveria propiciar a 

estrutura para que todo e qualquer plano terapêutico necessário seja executado. 

Conforme Teixeira et al. (2013, p. 765), o cuidado torna-se como um dispositivo 

político da integralidade, que por sua vez é um princípio do SUS que pressupõe 

tratar o indivíduo como um todo indivisível inserido na comunidade. 

As diretrizes pela PNaPS, se tornam fundamentadoras de suas ações, onde 

“a incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à 

saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de atenção básica em saúde, por 

meio de ações intersetoriais” (BRASIL, 2014, p. 15) deverão cada vez mais 

existirem.  

As Secretarias Estaduais de Saúde, possuem responsabilidades para a 

execução da PNaPS, onde “promover cooperação, espaços de discussão e trocas 

de experiências e conhecimentos sobre a promoção da saúde”, aliados ao fato de 

“apoiar e promover a execução de programas, planos, projetos e ações relacionados 

com a promoção da saúde, considerando o perfil epidemiológico e as necessidades 

do seu território” reiteram a grande necessidade que a integralidade ocorra e que as 

necessidades pelo perfil assistido sejam avaliadas e assistidas (BRASIL, 2014, p. 

26). 

A identificação, articulação e apoio das trocas de experiências e 

conhecimentos pertinentes às ações de promoção da saúde, atrelados a apoiar e 

promover de forma privilegiada a execução de programas, projetos, planos e ações 

diretamente relacionados à promoção de saúde, tendo em consideração o perfil 

epidemiológico e as necessidades do seu território, competem como de 

responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde (BRASIL, 2014, p. 28).  

É um interesse amplo no âmbito de cada território, bem como politicamente, 

que a promoção da saúde exista além da teoria e o reconhecimento da política 

nacional quanto a sua importância já é vigente, sendo questionável apenas a sua 

prática dentro da realidade, principalmente, no que diz respeito à integralidade. 
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Análise da questão 2 - Na sua opinião, qual o papel da Religiosidade e da 

Espiritualidade na integralidade da prática assistencial? 

 

Os depoimentos que foram dados em resposta à questão 2, traduziram a 

análise com base em três IC, sendo que a primeira trouxe a representação de que a 

religião contribui para a recuperação do individuo e conduz a um olhar mais humano 

ao cliente por parte do profissional, como mostrou a segunda IC. Os participantes 

demonstraram entender que o papel da R/E na integralidade da prática assistencial 

é importante, mas difícil de ser colocada em prática na realidade do cotidiano dos 

entrevistados (Gráfico. 2).  

 

Gráfico 2 – Representação das ideias centrais da pergunta 2 

 
Fonte- Dados primários. São Paulo, 2016 
 
IC A – Religião contribui na recuperação. 
IC B - A religião conduz a um olhar mais humano ao cliente.  
IC C - Papel importante, mas difícil de ser aplicado na prática. 

 
Serão apresentados na sequência, os DSC construídos a partir das ECH 

reunidas nas ICs que contemplam a representação dos enfermeiros quanto ao papel 

da R/E na integralidade da prática assistencial.  

 

Ideia Central A - Religião contribui na recuperação (17 ECH). 

 
DSC - Eu vejo como algo que contribui muito positivamente, no 
sentido de que o paciente quando tem algum tipo de fé, religião ou 
algo espiritual que acredita, a gente vê que tem melhores resultados 
de adesão de tratamento. A partir do momento em que ele acredita 
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em um deus, ele vai ter mais força de vontade para seguir as 
orientações e acredita que ele vai se recuperar daquele problema de 
saúde, pois a gente tem uma base e uma força maior para lidar com 
os problemas. Sem a espiritualidade a assistência não acontece. Se 
não tem religiosidade afeta em todos os outros aspectos da vida 
inclusive na saúde. Na verdade, a gente nem tem como dissociar 
isso, pois é de extrema importância. A gente até percebe em nossos 
pacientes que têm uma religião como é a terapêutica deles. Percebe-
se uma grande diferença entre os pacientes que têm uma 
espiritualidade daqueles que não têm e a forma como lidam com a 
doença. A religião é a base para tudo hoje em dia, dá segurança, 
confiança, na resposta ao tratamento... A fé é muito forte para 
pessoa. Ela protege, ela pode ser benéfica para o paciente, para o 
atendimento ao paciente como ser humano e até para o próprio 
profissional.  Se você conseguir passar isso para o paciente, irá 
ajudá-lo da melhor forma. É muito importante, mas é independente 
da religião ou da crença. Acho que é importante você acreditar em 
alguma coisa sim. Sem religiosidade os pacientes não desenvolvem 
direito, tem alguns que melhoram bastante quando tem a 
religiosidade. Ela pode ajudar muito, pois a fé fortalece a pessoa, ela 
dá conforto, traz paz para ela. Quando você entende essa questão 
da vida dele, trabalhando em cima destes aspectos, vai ter 
resultados bem positivos em relação aquilo que está tentando 
orientar ou fazê-lo aderir a um tratamento proposto.  A pessoa só 
pensa na religião e em Deus quando chega na fragilidade... Aí, é que 
se apegam com tudo. 
Você consegue fazer com que o paciente em questão também sinta 
que ter uma esperança em algo pode mudar o seu momento. Sem a 
crença religiosa, seja em Deus, seja em qualquer outra coisa... Acho 
que fica mais difícil de você sair de um ponto crítico. 

 

Estudos internacionais discutiram e apresentaram resultados significativos 

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

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

para uma melhor compreensão da integração da mente, espírito e corpo nos 

cuidados oncológicos, em especial quando se trata de mecanismos de 

enfrentamento da doença e do sofrimento, conforme Guerrero et al. (2011, p. 57). 

Notório fica cada dia mais que a capacidade de saber lidar com as situações de 

doença com aporte religioso e espiritual tem sido um diferencial.  

A espiritualidade e religiosidade podem estar associadas à esperança de vida, 

pois, segundo Ottaviani et al. (2014, p. 253), essa dimensão espiritual é sinalizada 

“como relevante na atribuição de significados à vida e como um recurso de 

esperança no enfrentamento de doenças que podem causar mudanças no estado de 

saúde e sofrimento”.  
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Estudos em idosos, a prática religiosa foi bem acentuada, e segundo Cervelin 

e Kruse (2014, p. 137), esse estudo revelou que “a espiritualidade e a religiosidade 

são importantes fontes de apoio, influenciando a saúde física e mental”. E ela ainda 

continua salientando que portadores de doenças crônicas ou terminais, 

frequentemente se apoiam, juntamente com seus familiares a crenças religiosas ou 

espirituais como uma forma de encarar as dificuldades, encontrar esperança, 

conforto e força.  

 
Ideia Central B - A religião conduz a um olhar mais humano ao cliente (4 ECH). 

 
DSC - Através da religião você tem um olhar mais humano, você 
consegue olhar o paciente com outros olhos. Norteia a conduta do 
profissional... O profissional se importa mais com o ser humano, e 
tenta fazer o máximo que ele pode para conseguir o máximo que nos 
é permitido dentro da integralidade possibilitada aqui da rede e do 
sistema. 
Faz parte da visão que a gente deve ter: olhar a pessoa como um ser 
integral físico, mental e espiritual. Tanto da parte do profissional, da 
religiosidade dele, a forma como ele vive a religião determina 
também a forma como ele vê o outro, como ele trata. Da mesma 
forma o usuário, o paciente também... A religiosidade dele dita 
alguns valores para ele, tanto de relacionamentos... Como de estilo 
de vida que também vão influenciar no todo para a integralidade da 
assistência. 

 

Olhar o ser humano como o humano que ele é, torna-se uma necessidade 

maior do que o desafio ante o dia a dia. Somos espirituais. A espiritualidade envolve 

contextos quanto à significância da vida, a razão do existir, não limitado a práticas 

religiosas ou tipo de crenças (SANTOS et al., 2009).  

As crises e os sofrimentos podem conduzir a uma experiência espiritual mais 

construtiva, conforme Vasconcelos (apud SANTOS et al., 2009). Passamos a 

enxergar muito mais além, tanto o que é acometido por uma enfermidade, quanto 

àquele que cuida. 

A espiritualidade estimula um interesse pelos outros e por si, segundo 

Guerrero et al. (2011, p. 54). 

Sendo considerado como uma característica humana, o cuidado faz parte de 

nossa natureza, estando inerente a todas as pessoas, sendo um componente 

essencial à sobrevivência e constitui na sociedade um fundamento solidificado 

(SOUZA, 2000, p. 101), associado ao que diz Hufford (apud KOENIG 2012, p. 16), 

que define espiritualidade simplesmente como “relação pessoal com o 
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transcendental e religião como os aspectos comunitários e institucionais da 

espiritualidade”, em que ambos estão interligados a uma assistência humanizada do 

cuidado.  

 

Ideia Central C - Papel importante, mas difícil de ser aplicado na prática (3 ECH). 

 
DSC - O papel da integralidade é muito importante, mas no dia-a-dia 
pela correria a gente não acaba focando muito a religiosidade e nem 
a espiritualidade, isso acaba não acontecendo na prática. É mais 
difícil, porque cada ser humano tem uma opinião sobre este 
assunto... Mas, conseguir conciliar religiosidade e espiritualidade na 
assistência eu considero difícil. 
De religião na parte assistencial eu não sou muito de focar... Eu não 
sou muito de misturar religião, eu não sou muito de tocar nessa parte 
religiosa. 
Eu entendo que é extremamente importante e que a gente vê o 
impacto significativo na integralidade, mas ao mesmo tempo quando 
a gente tem exigências tão intensas e tantas em quantidade, muitas 
vezes passa despercebido o estímulo em respeito a espiritualidade. 
Sem ela parece que nada funciona, mas na assistência a gente 
ainda deixa muito a desejar, no entanto o correto seria que na 
assistência ela fosse tão fundamental quanto à gente tem tratado a 
parte física. 

 

No contexto da integralidade em atenção à saúde, a R/E se tornam úteis na 

medida em que influenciam o modo de ser e de agir, pois está associada a melhor 

qualidade de vida, menos doença física e mental, mais longevidade, pois essas 

associações podem ser explicadas pela redução de consumo de tabaco, álcool e 

carne vermelha, um maior apoio social e prática de exercícios que são influenciados 

por diretrizes religioso-espirituais. Tornam-se estratégias biopolíticas, que no mesmo 

momento que governam condutas, servem como instrumento para que a saúde da 

população melhore, sendo assim, utilitárias, produtivas e estratégicas (CERVELIN; 

KRUSE, 2014, p. 139). 

Quem cuida não tem tido a consideração da dimensão espiritual, dentro da 

relevância que lhe assiste, talvez pelo modelo biomédico tradicional associado a 

inúmeras especialidades tanto médicas quanto de demais categorias, onde 

indiretamente causa distanciamento do cuidar do outro em sintonia com os 

princípios da totalidade e integralidade do ser, não tornando contemplativo o ser 

humano biológico, psicológico e espiritual (HUF, 2002, p. 23). 

A falta de tempo de um diálogo prolongado entre a equipe de saúde e o 

paciente, bem como as dificuldades para a identificação das reais necessidades do 
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próprio paciente, acabam por tornar a assistência espiritual não real no cotidiano dos 

enfermeiros, conforme sinalizam Guerrero et al. (2011, p. 57). Elas ainda 

complementam a importância do reconhecimento da espiritualidade como uma 

estratégia de enfrentamento e que a identificação das carências espirituais do 

paciente pelos profissionais fará com que estes possam planejar e fornecer uma 

assistência de forma mais integral possível. 

 

Análise da questão 3 - Você acredita que a Religiosidade/Espiritualidade pode 

contribuir para a promoção da integralidade na Atenção à Saúde? 

 

Os depoimentos referentes à questão 3 traduzem a análise com base em três 

IC, sendo que a primeira IC evidencia a representação de que os participantes 

acreditam que a crença em Deus contribui para a saúde, corroborando com a 

segunda IC, que indica a crença de que a R/E contribue para a saúde integral, uma 

vez que ter esperança e paz ajudam a construir o alicerce para superar a 

enfermidade. A terceira IC identificou que, na visão dos participantes, cada pessoa 

tem a sua religião (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 – Representação das ideias centrais da pergunta 3 

 
Fonte- Dados primários. São Paulo, 2016 

IC A - A crença em Deus contribui na saúde 
IC B - Religiosidade/espiritualidade contribuem na saúde integral 
IC C - Religião cada um tem a sua 
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Serão apresentados a seguir, os DSC construídos a partir das ECH reunidas 

nas ICs que contemplam a representação dos enfermeiros quanto à contribuição da 

R/E para a promoção da integralidade na Atenção à Saúde. 

 

Ideia Central A - A crença em Deus contribui na saúde (2 ECH). 

 
DSC - A Religiosidade/Espiritualidade pode contribuir... A partir do 
momento que o paciente acredita em Deus. Que Deus pode intervir 
mesmo na situação de saúde dele ou do diagnóstico, pois ele tem 
"Alguém" a quem buscar e confiar que aquilo pode ser resolvido. 

 

Dentre os enfrentamentos diante da enfermidade, a fé em Deus é um 

sentimento arraigado na nossa cultura e tão necessária se torna diante de outros 

tipos de enfrentamento para o indivíduo, segundo Guerrero et al. (2011, p. 56). Essa 

busca por um apoio fora de si mesmo, é relevante e torna-se um processo natural e 

edificante, “onde a pessoa entra em contato com o mais profundo do seu ser através 

de sentimentos que mobilizam o indivíduo internamente, mexem com sua 

identidade, estruturam e redirecionam sua vida” (SANTOS et al., 2009). 

 

Ideia Central B – Religiosidade/espiritualidade contribuem na saúde integral (24 

ECH). 

 
DSC - Sim acredito, com certeza é, contribui muito. Se estiver em 
paz com Deus, com o seu espírito, em paz com você mesmo, eu 
acho que isso é saúde. Casos específicos que a gente acompanha 
de pessoas que tem algo, alguma religião, uma crença em alguma 
coisa e aquela pessoa se apega àquilo. Ela tem uma esperança, 
então ela luta um pouco mais, pois ela tem uma esperança de que 
vai melhorar por aquela fé que ela tem. A pessoa que não tem fé não 
tem expectativa religiosa, ela esmorece, ela não tem um apego para 
que possa estar continuando. A gente vê isso muito na prática no 
nosso trabalho. 

 

As pesquisas conduzem de forma bem solidificada, associada ao senso 

comum que, as crenças espirituais e religiosas dos pacientes estão ligadas, de 

algum modo, ao seu bem-estar e à sua saúde e, por isso, deveria ser uma prioridade 

no atendimento moderno aprender a respeitar o poder dessas crenças e saber 

utilizá-las para acelerar a cura seguida da recuperação total do paciente (KOENIG, 

2012, p. 173). 
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Ter esperança é estar num estado relacionado a uma perspectiva positiva 

quanto ao futuro, sendo assim, efetivo seu uso no enfrentamento, impulsionando o 

individuo a agir e a se mover, estando relacionada ao provimento de força para o 

enfrentamento de problemas e a qualidade, bem como sendo imprescindível ao bem 

estar espiritual (OTTAVIANI et al., 2014, p. 249) e os pacientes que tem uma 

religião/espiritualidade possuem uma vida com menos problemas relacionados a 

saúde e assim, com melhor qualidade de vida (CERVELIN; KRUSE,  2014, p. 141). 

 

Ideia Central C - Religião cada um tem a sua (1 ECH). 

 
DSC - Não. Eu acho que não, eu acho que religião cada um tem a 
sua, pois cada uma tem um modo de pensar, um modo de agir. 

 

A liberdade assiste a todo ser humano e em nossa Constituição Brasileira 

temos notoriamente a condição do nosso país como um Estado Laico (BRASIL, 

1988), e essa liberdade envolve também a escolha pelo que proporcionará viver com 

uma qualidade de vida melhor e salutar. 

Evangelista et al. (2016, p. 178), dizem que para as pessoas que não têm um 

sistema de crenças, a espiritualidade pode promover conforto por meio da 

compaixão e da solidariedade, o que reduz os medos e anseios associados à dor e 

ao sofrimento e para as pessoas que têm um sistema de crenças religiosas, a 

espiritualidade pode ofertar cuidados e respostas para as questões existenciais. 

Independente da crença, Cervelin e Kruse (2014, p. 141), lembram que “o paciente 

que tem religião/espiritualidade tem uma vida com menos problemas relacionados à 

saúde e, portanto, com melhor qualidade”. 

Corroborando com os benefícios, essa prática religiosa, auxilia aumentando 

as esperanças, abrindo portas para a imensidão e significado da existência e 

redução da ansiedade, conforme Zenevicz et al. (2013, p. 439). 

 

Análise da questão 4 - Poderia dar algumas sugestões de como isso 

aconteceria na Atenção à Saúde? 

 

Os depoimentos dos enfermeiros em resposta à questão 4 compõem as ICs 

que apresentaram sugestões de como a R/E poderia ser aplicada no cotidiano da 

prática assistencial. Na primeira IC, foi sugerido que deve se abordar e incentivar a 
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fé pessoal, seguido da segunda IC que sugere associar a assistência espiritual à 

terapêutica adotada, com aplicação da espiritualidade para um cuidado integral, 

como revela a terceira IC. Sugeriram ainda, na quarta IC, que seja desenvolvido 

programas para promover a própria espiritualidade, como trabalho em grupos com 

esse foco, como sugerido na quinta IC. Contudo, advertiram conforme consta na 

sexta IC, que seja respeitada a religião de cada indivíduo e, por fim, como a sétima 

IC demonstra, afirmaram que seria importante ter um profissional especializado para 

a assistência espiritual ocorrer no âmbito da ESF. 

 
 
Gráfico 4 – Representação das ideias centrais da pergunta 4 

 
Fonte- Dados primários. São Paulo, 2016 
 

IC A - Abordar e incentivar a prática da fé pessoal 
IC B - Prestar assistência espiritual associada a terapêutica adotada 
IC D - Aplicar a espiritualidade para um cuidado integral 
IC E - Desenvolver a sua própria espiritualidade 
IC F - Trabalhar com grupos tendo como foco a espiritualidade 
IC G - Respeitar a religião do indivíduo 
IG H - Ter um profissional especializado para a assistência espiritual 

 

A seguir serão apresentados os DSC construídos a partir das ECH reunidas 

nas ICs que contemplam a representação dos enfermeiros quanto às sugestões de 

como poderia ser aplicado efetivamente os aspectos ligados à dimensão da R/E 

para a promoção da integralidade na Atenção à Saúde. 
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Ideia Central A - Abordar e incentivar prática da fé pessoal (4 ECH). 

 
DSC - A gente poderia usar a religião, não especificamente a minha, 
mas a dele para estimulá-lo. Principalmente com os pacientes 
psiquiátricos estimulando esses pacientes a terem uma religião 
independente de qual for. Eu falo assim, a gente segue essa 
orientação que pode contribuir bastante, principalmente na parte de 
motivação. Eu falo de Deus, na crença, na fé nEle, de confiar em 
Deus, entregar para Ele. Eu acabo sempre falando durante as 
consultas que é quando eu tenho oportunidade de estar mais 
próximo com o paciente. 

 

A R/E pode estar associada à esperança de vida, pois, segundo Ottaviani et 

al. (2014, p. 253), essa dimensão espiritual é sinalizada “como relevante na 

atribuição de significados à vida e como um recurso de esperança no enfrentamento 

de doenças que podem causar mudanças no estado de saúde e sofrimento”.   

Assim, em práticas cotidianas, sensibilizar o paciente a ter esperança e 

compartilhar seus anseios através de uma escuta qualificada, ouvindo o que ele está 

dizendo e não como o está fazendo, observando a linguagem corporal, contribuirá 

para que as necessidades reservadas estejam compartilhadas e o sofrimento 

amenizado através do sentimento da confiança e fé (Guerrero et al., 2011, p. 58). A 

fé em Deus é um sentimento enraizado na nossa cultura e é tão relevante quanto 

outras maneiras de enfrentamento, sendo que para abordar a esperança e o 

enfrentamento da doença no planejamento assistencial, é fundamental, segundo as 

mesmas autoras, que se conheça a visão do mundo e a cultura à qual cada paciente 

é pertencente. 

 

Ideia Central B - Prestar assistência espiritual associada a terapêutica adotada (6 

ECH). 

 

DSC - Abordar no plano terapêutico a parte médica e também a 
espiritual, sendo sempre os dois juntos, não só o espiritual. Eu acho 
que para tratar a doença, quando a pessoa tem uma religião, quando 
ela acredita em alguma coisa e a gente valoriza isso, beneficia o 
tratamento e até a cura promovendo a melhoria física e mental da 
pessoa. Isso pode ser feito em cada consulta, em cada atendimento 
que a gente faz. 
Mas, eu acho que seria legal para os profissionais da saúde que isso 
fosse trabalhado, porque eu acho que de alguma forma isso alicerça 
a maneira como a gente lida com o outro. Então, de alguma forma 
isso (a religiosidade) faz com que o profissional modifique o olhar, 
modifique os valores. Eu não vejo que o usuário traz essa demanda, 
neste momento eu não consigo me lembrar de nada neste sentido. 
Mas, quando eu penso na minha experiência e conhecendo o outro, 
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conhecendo a família que eu vou atender ou a pessoa que eu vou 
atender e sabendo se ele tem ou não princípios religiosos de alguma 
forma eu sei como eu posso lidar com ele, até a onde eu posso ir. Às 
vezes as pessoas acham que é só remédio, e que só...Só o 
profissional que vai poder ajudar, mas as próprias pessoas podem se 
ajudar se ela tiver fé em algo, e a fé faz parte da religiosidade. 

 

Daniel (1977) sugestiona a necessidade de uma atuação da enfermagem de 

modo planejado, desde o contato inicial do indivíduo com o profissional, quanto na 

sua permanência até a alta hospitalar. Uma observação dirigida faz com que o 

enfermeiro seja capaz de identificar os problemas que ocasionam desequilíbrio e os 

planos de intervenção serão, portanto, melhores direcionados à necessidade ou 

grupo de necessidades individuais.  

Necessário saber sobre as individualidades e complexidades de cada pessoa 

(CALDEIRA, 2009), e também ter a preocupação, enquanto profissional de saúde, 

que as pessoas enfermas precisam ser compreendidas em suas formas singulares 

de lidar com a doença, como também entender a influência dessas relações no 

processo na vida desses pacientes no que concerne a qualidade de vida. 

As dimensões da R/E são relevantes nos cuidados paliativos e relativos à dor, 

como forma de que ao indivíduo esse atendimento seja totalizado, pois a prática 

religiosa nunca deve substituir a prática médica e sim completá-la, como cita Peres e 

Cols (apud FORNAZARI; FERREIRA, 2010, p. 266). 

Os profissionais de saúde devem estar preparados para auxiliar nas fases do 

adoecimento, inclusive na finitude, onde inicialmente devem assistir com suporte 

espiritual e se necessário, encaminhar a uma pessoa especializada. Essa 

abordagem inicial pode ser realizada por coleta da história espiritual do paciente já 

no início da internação (CERVELIN; KRUSE, 2014, p. 141), o que facilitará as 

condutas e planos de cuidados futuros e necessários. 

 

Ideia Central D - Aplicar a espiritualidade para um cuidado integral (2 ECH). 

 

DSC - As pessoas só conseguem ter um bem-estar físico a partir do 
momento que elas têm um bem-estar espiritual, e isso a gente só 
consegue com Deus, na minha opinião. Uma sugestão que eu daria 
seria a questão da diminuição das metas, a discussão de novas 
metas e do atendimento em si, que hoje está voltado muito mais para 
prevenção e tratamento especifico de alguma patologia do que para 
a promoção da saúde e para o investimento em qualidade de vida, 
sendo esta um ponto na espiritualidade. 
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A R/E vem sendo demonstrada como de grande impacto sobre a saúde física, 

sendo considerada como possível fator preventivo ao desenvolvimento de doenças e 

eventual diminuição de óbitos ou impacto de diversas doenças (FORNAZARI; 

FERREIRA, 2010, p. 266). 

Uma vez que, a integralidade na promoção da saúde se tornou uma 

estratégia de produção de saúde (BRASIL, 2014, p. 8), cabe bem ressaltar que o 

indivíduo precisa ser assistido integralmente e isso engloba sua dimensão espiritual. 

A espiritualidade é, segundo Fornazari e Ferreira (2010. p. 266), “uma característica 

individual que pode incluir a crença em um Deus, representando uma ligação do 

“EU” com o Universo e com outras pessoas” e são questões sobre a significância e 

propósito da vida em si, encontrados além da religião e religiosidade, continuam as 

autoras. 

Ela faz parte do ser e assim precisará ser vista como integrante inclusive para 

a totalidade da saúde do indivíduo enquanto paciente ou não. 

 

Ideia Central E - Desenvolver a sua própria espiritualidade (4 ECH). 

 
DSC - Às vezes na perda de um ente querido, ou alguma coisa 
assim, abordo isso com o paciente para ele ter fé e acreditar, se 
fortalecer mesmo. Mas, se ele acreditar, pelo menos vai passar essa 
vida dele de uma forma muito mais tranquila. Eu incentivo, pois acho 
que o profissional que tem essa religiosidade, espiritualidade e está 
ciente do papel, que está aqui para servir, ele consegue usar o 
sistema melhor, dar um acesso melhor, dentro dos seus limites. Com 
a nossa formação quando a gente tem esta Religiosidade ou 
Espiritualidade a gente consegue, de uma certa forma, dar uma 
atenção melhor para o nosso paciente, é minha opinião. As nossas 
crenças fundamentais, elas nos embasam com a esperança; com a 
segurança. Então trazer na minha consulta de enfermagem, eu 
acredito que seja fundamental esse embasamento para as pessoas. 

 

A representação do sujeito coletivo, nesse discurso, faz referência ao aspecto 

da formação como importante para preparar os futuros enfermeiros quanto ao uso 

desta ferramenta para se alcançar uma assistência integral.  E no caso desta 

pesquisa, a maioria dos participantes se reportou como tendo uma formação 

acadêmica em que o aspecto da R/E foi privilegiado durante a graduação. Kuntze e 

Oguisso (2015, p. 201) ressaltam a importância de se considerar a inclusão de 

conteúdos de cunho espiritual durante o processo formativo visando conceber a 

integralidade dos aspectos bio-psico-socioespirituais do ser humano, com objetivo a 
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se tornarem agentes de atenção em saúde, onde todos os aspectos da existência 

humana serão assistidos. 

É durante a formação profissional, que o valor da produção de sentidos e 

propósito frente ao sofrimento que habitualmente atravessa a subjetividade do 

paciente, se faz necessário constar como parte da terapêutica a ser ensinada no 

ambiente da sala de aula (BORGES, et al., 2015, p. 615). Elas ainda prosseguem 

ressaltando que “é imprescindível a incorporação da espiritualidade nos currículos 

dos cursos de graduação e no processo do ensino-aprendizagem do cuidado em 

saúde”. 

 

Coelho Junior e Mahfoud afirmam que: 

 
 “Homem e animais são constituídos por uma dimensão biológica, 
uma dimensão psicológica e uma dimensão social, contudo, o 
homem se difere deles porque faz parte de seu ser a dimensão 
noética. Em nenhum momento o homem deixa as demais 
dimensões, mas a essência de sua existência está na dimensão 
espiritual. Assim, a existência propriamente humana é existência 
espiritual (2001, p. 2). 

 

Associando ao que Koenig (2012, p. 13) diz, presume-se que, a experiência 

humana envolve a espiritualidade, ainda que, de modo complexo e multidimensional, 

estando assim, intrínseca ao ser humano e que a mesma pode ser desenvolvida e 

experienciada em todos os desafios envolvidos e que fazem parte da existência. 

Ele ainda continua afirmando que a espiritualidade é baseada na “busca 

inerente de cada pessoa do significado e do propósito definitivos da vida”. 

Daniel (1983) cita que a capacidade de relação e apoio espiritual dificilmente 

acontece espontaneamente, mas sim, com cultivo de uma convivência social e pela 

religiosidade prática.  

Essa visão pode ser aplicada tanto ao sujeito que assiste a um indivíduo na 

prática assistencial, quanto a si próprio, como mencionado na fala supracitada. 

 

Ideia Central F - Trabalhar com grupos tendo como foco a espiritualidade (3 ECH). 

 
DSC - Eu acho que nos grupos de orientação a gente pode trabalhar 
isso. Para que eles tenham uma base emocional para lidar com os 
problemas que todo mundo vai ter mesmo. Eu acho que abordar a 
espiritualidade nos grupos que são feitos com os usuários seria uma 
sugestão. Deveriam ter alguns outros grupos mais ligados a 
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religiosidade, estimular a leitura da Bíblia, estimular um grupo com 
foco religioso, na verdade eu nunca vi, mas seria muito bom. 

 

A abordagem de temas de espiritualidade ou qualquer outro assunto discutido 

em grupo, é uma estratégia bem-conceituada e oportuna frente aos desafios dos 

saberes e troca de experiências. A exposição de ideias e a fomentação de 

argumentações são outras possibilidades desse processo grupal, onde serão 

compartilhadas experiências positivas e/ou negativas com suporte dos profissionais 

de saúde (ABDALA et al., 2015, p. 11). Esse método no processo de Educação em 

Saúde pode contribuir para novas percepções tanto dos participantes, quanto de 

quem ministrará tais momentos. 

 

Ideia Central G - Respeitar a religião do indivíduo (4 ECH). 

 
DSC - Eu acho que religião é da pessoa e cada um tem a sua, cada 
uma tem um modo de pensar, um modo de agir. Tenho o conceito 
que é o seguinte: nós podemos fazer tudo, mas não devemos fazer 
tudo. Eu só sei de mim, né? Que se eu estou bem com a minha 
saúde, com a minha religião e tudo mais então, eu estou em paz, eu 
estou bem, eu estou feliz. Acho que até certo ponto, creio que a 
gente pode sim falar para os pacientes de forma que não vá ditar 
uma religião, desde que você não coloque a sua religião como norma 
para aquela pessoa, abrangendo a religião e a espiritualidade de 
uma forma geral. 

 

Koenig (2012, p. 13), diz que muitas pessoas podem encontrar a 

espiritualidade por meio de um relacionamento com o divino ou pela religião. Sendo 

que outros podem encontrá-la por meio de conexão com a música, com a natureza, 

as artes, indo até por meio de valores e princípios até uma busca científica da 

verdade. Assim, cabe ressaltar que, ainda que sejam importantes a religiosidade e a 

espiritualidade, o respeito é fundamental. 

Tanto que Daniel (1983, p. 160), esclarece algo que é relevante e necessário 

de atenção, quando diz que “a livre decisão para receber ajuda espiritual precisa ser 

respeitada” e que essa necessidade não será satisfeita com inconveniência ou até 

frases cheias de estereótipos, mas sim, com uma atitude serena e compassiva, com 

equilíbrio e bom senso oportuno. 

Sempre a relação de confiabilidade e a atitude do profissional propiciará 

abertura para atuação ou não na assistência espiritual e se não houver, o respeito 

exercerá soberania em prol do paciente. 
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Koenig e Carson (apud CALDEIRA et al., 2009, p. 162), “indicam que os 

enfermeiros não devem oferecer-se para rezar, a não ser que considerem 

significativo para o paciente pelos dados que coletaram na apreciação inicial”.  

Os valores pessoais do enfermeiro não poderão ser impostos ao paciente em 

hipótese alguma, ao contrário, o respeito deverá ser exercido tanto no que diz 

respeito à crença do paciente, quanto da família que o acompanha, ressaltando que 

os profissionais precisam saber lidar com tais diferenciações de valores religiosos e 

espirituais (CERVELIN; KRUSE, 2014, p. 141). 

 

Ideia Central H - Ter um profissional especializado para a assistência espiritual (3 

ECH). 

 
DSC- Ter um profissional na equipe que tenha este olhar para a 
questão religiosa que a gente pudesse contar com este apoio, não 
uma pessoa com uma religião definida, mas com o foco mesmo na 
espiritualidade como um todo, de forma geral, para gente buscar este 
apoio, acho que talvez seria uma sugestão. Se isso for depender do 
enfermeiro, do psicólogo ou de outra categoria profissional da área 
da saúde, deveria existir um treinamento para isto. Eu até consigo 
sim, por exemplo, quando eu estava em outro serviço, a gente 
costumava uma vez por ano, ou até duas vezes, fazer celebrações 
religiosas, o padre rezava a missa no serviço, outro momento ia um 
pastor e fazia um culto... E o que nos era sugerido a gente trazia e 
era bem legal. Tínhamos um retorno bem interessante e os usuários 
eram convidados. Isso servia tanto para os usuários quanto para os 
profissionais. 

 

Harrington (apud HUF, 2002, p. 90), esclarece que essa dificuldade 

apresentada neste discurso, é observada pela equipe quando esta vai distinguir de 

modo claro as necessidades espirituais das psicológicas e a religiosidade da 

espiritualidade, além que há despreparo e insegurança da equipe, em lidar com a 

crença religiosa e os conflitos filosófico-existenciais e ideológicos. 

Quando se diz de um profissional enfermeiro ter um treinamento para tal 

assistência, encontramos em Caldeira (2009), a afirmativa que essa falta de 

preparação dos enfermeiros na sua formação, associado ao receio dos juízos de 

valor da equipe e a falta de condições físicas nos serviços são obstáculos 

identificados como limitadores da assistência espiritual. Ela ainda associa a essa 

questão, o fato de os profissionais demonstrarem dificuldade ante a complexidade 

do conceito de espiritualidade. 



 63 

 

O fato de se reduzir a espiritualidade à religião poderá levar os profissionais 

de saúde a um reconhecimento de apenas os líderes religiosos ou capelães como 

os responsáveis no atendimento espiritual (CALDEIRA, 2009). 

Sendo assim, a ampliação dos conceitos deve estar esclarecida a todos os 

profissionais de enfermagem visando que a integralidade no cuidado seja executada 

na assistência espiritual, inclusive. 

Para o paciente, bem como, para o enfermeiro, a assistência espiritual, 

evidenciará perceptíveis benefícios integralmente. Santos et al. (2009, p .2), 

menciona que “espiritualidade é algo que parte do interior da pessoa e que se faz 

importante o desenvolvimento também da inteligência espiritual que é aquela que 

ajuda a entender a si próprio e a organizar aquilo que é emocional e racional”. Logo, 

em contato com essa prática, o profissional terá maior percepção de si mesmo e 

poderá contribuir mais amplamente na assistência integral. 

 

Ideia Central I - Ter um acolhimento humanizado (2 ECH). 

 
DSC - Me vem muito à mente a questão da escuta, da escuta 
qualificada, do ouvir o paciente ou usuário em questão. Por exemplo, 
eu já dei um abraço bem apertado, caloroso, depois a paciente me 
agradeceu e aquilo supriu o que ela estava precisando naquele 
momento. Eu já fiz oração com o paciente que estava precisando 
porque estava em fase terminal, acho que é isso. Há uma variedade 
tão grande com o que se pode fazer para o paciente neste sentido. 

 

Esse discurso coincide com a proposta de Daniel (1983), onde a mesma 

sugestiona que na prática da assistência, a escuta, a atenção e todo o processo de 

cuidado sejam planejados também (DANIEL, 1977).  

A finalidade da enfermagem é cuidar, como diz Souza (2000), onde essa 

profissão tem interesse e preocupação na ação em favor do ser humano. Assim 

sendo, esse acolhimento humanizado aqui em discurso pondera a nobreza da 

profissão que assiste ao indivíduo e que fará a diferença pelo cuidado prestado. A 

falta de cuidado, segundo a autora, produz destruição e desumanização.  

Privilegiar o ser humano em sua essência, além de uma visualização do 

conhecimento técnico que a enfermagem carrega na sua formação, torna-se uma 

necessidade, pois no exercer a enfermagem, como uma atividade humana 

compartilhada, tais profissionais, se comprometem a auxiliar o outro a encontrar um 

significado para as situações de sofrimento que vivencia através de valores 
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atitudinais que corroboram para o paciente alcançar a sua totalidade de ser (HUF, 

2002, p. 194). 

E tornar o acolhimento humanizado, fazendo uma assistência humanizada, 

tem como significado, o “acolher a pessoa na sua integridade de ser, numa atitude 

incessante de reconhecimento da essência do ser humano – o espiritual”, como 

afirma Huf (2002, p. 194). Tal significado está em consonância ao que Evangelista et 

al. (2016, p. 177), menciona ao dizer “na medida em que o ser humano é uma 

unidade formada por corpo, mente e espírito, torna-se necessário que enfermeiros 

avaliem a necessidade de intervenção no campo espiritual”. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo trouxe resultados que vão ao encontro das propostas que 

se apresentam nas Políticas de Promoção da Saúde, em que a integralidade cada 

vez mais se torna objeto da temática no campo da saúde, buscando a proposição de 

ações integradas que possibilitem cuidar do indivíduo como um todo.  

Considera-se que a partir da representação do sujeito no coletivo que a 

integralidade é vista como um atendimento ao indivíduo como um todo, em que o 

papel da R/E na integralidade da prática assistencial contribui para a recuperação do 

indivíduo, bem como para a sua saúde integral. As sugestões de como a R/E 

poderão contribuir envolvem a associação da assistência espiritual à terapêutica 

adotada, utilizando uma abordagem da fé pessoal e incentivando o indivíduo a 

desenvolver sua própria espiritualidade, ressaltando que a religião deste deve ser 

respeitada sempre. 

A opinião dos enfermeiros da ESF quanto à influência da R/E com foco na 

integralidade da Atenção à Saúde, ficou conhecida e compreendida por meio dos 

discursos apresentados nos resultados da pesquisa que, em sua maioria, 

reconhecem a importância de se considerar a dimensão espiritual do paciente como 

forma de contribuir para promover a saúde e potencializar o cuidado prestado. 

Quanto ao modo como estes profissionais lidam com as necessidades 

espirituais foram feitas sugestões que se relacionam às necessidades demonstradas 

pelos usuários. Essas sugestões foram incorporadas na proposta de um plano de 

ação, elaborado no contexto da pesquisa na qual este estudo se insere, quanto ao 

manejo das necessidades psico-espirituais evidenciadas no cotidiano de trabalho. 

 Com base nos DSC, sugere-se que sejam realizadas atividades em grupo 

para abordagem das questões sobre Espiritualidade e sua importância para a saúde. 

Ainda, pelos participantes da pesquisa, ficou perceptível que a proposta de 

cumprimentos de metas e objetivos se interpõe ao tempo do profissional, de modo 

que seu foco se torna voltado somente para esta finalidade, deixando, na maioria 

das vezes, de utilizar o espaço para uma assistência integral, incluindo os aspectos 

relacionados a R/E na Atenção Básica. 

O preparo dos profissionais para lidarem a equipe quanto às questões da R/E 

para a integralidade na saúde também foi apresentado nos DSC, um ponto a ser 

trabalhado. Sendo assim, a visão dos participantes para a promoção da saúde 
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engloba em suas representações a capacitação durante a formação e 

posteriormente em serviço, associadas à visão organizacional das instâncias 

administrativas para o atendimento das necessidades psico-espirituais do usuário 

apontam a importância da abordagem da R/E para a integralidade da saúde e 

consequentemente deveria ser parte integrante das ações na atenção básica para 

que os usuários sejam assistidos na integralidade, como proposto pelo próprio 

Ministério da Saúde quando afirma que o individuo tem o direito de ser assistido 

integralmente. 

A pergunta que norteou a pesquisa obteve como respostas dos participantes 

que eles reconhecem a importância da dimensão da R/E no cuidado de 

enfermagem; que percebem os benefícios de alguma forma para os usuários; que 

praticam por iniciativa própria e quando são expostos nas intervenções durante a 

assistência de enfermagem; que o enfrentamento pelos usuários ante os agravos da 

sua saúde são melhor compreendidos e vivenciados.  

Embora, na perspectiva dos enfermeiros, as dimensões da R/E não sejam 

preconizadas na totalidade, se torna sugestivo que essas dimensões sejam 

agregadas na prática do cuidado, além da conscientização da estrutura 

administrativa, envolve também uma atitude individual do profissional, que poderá 

inserir dentro do planejamento de suas ações assistenciais, o enfoque da R/E para a 

integralidade da assistência. 

Essa pesquisa poderá contribuir para que outras investigações sejam 

realizadas à medida que as reflexões aqui suscitadas consigam provocar os 

profissionais de enfermagem a problematizarem as questões sobre a relevância 

dessa temática para a integralidade do ser humano, da assistência e da organização 

sistêmica dos serviços de saúde. 
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APÊNDICE A 

 

Figura 1 - Desenho metodológico do projeto completo (1a e 2a Fase).  

 

 

Fonte: Meira, Abdala e Teixeira (2014). 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

 

Código de Identificação ______________ Idade _________ Sexo _______________ 

Religião referida _____________________Praticante?   Sim ________Não _______ 

Profissão ____________________ Há quanto tempo é formado ________________ 

Escola em que se formou_______________________________________________ 

 

Durante a sua formação, houve algum enfoque especial quanto à 

Religiosidade/Espiritualidade na integralidade da prática assistencial?  

 

O departamento onde trabalha já promoveu algum tipo de treinamento envolvendo 

aspectos ligados à Religiosidade/Espiritualidade na Atenção à Saúde?  

Sim ______ Não______ 

 

Se sim, você participou de algum destes treinamentos? Sim_________ Não_______ 

 

Questões orientadoras:  

 

1. O que você entende por “integralidade” na Atenção à Saúde?  

2. Qual o papel da religiosidade/espiritualidade na integralidade da prática 

assistencial? 

3. Você acredita que religiosidade/espiritualidade pode contribuir para a 

promoção da integralidade?  

4. Se sim, poderia dar alguma sugestão de como isso aconteceria na atenção à 

saúde?  
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APÊNDICE C 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (duas vias) 
Profissionais de Saúde – Primeira fase 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada “Percepção dos 

profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família quanto à assistência espiritual aos 

usuários”, sob a responsabilidade da pesquisadora Maria Dyrce Dias Meira. Os 

pesquisadores serão os alunos que fazem parte do grupo de pesquisa 

Religiosidade/Espiritualidade na Integralidade da Saúde: Daniela da Cunha dos Santos, 

Evelson Silva, Jocimar Wruck e Marli Rosangela Crês, tendo como orientadores as docentes 

Maria Dyrce Dias Meira, Gina Andrade Abdala e o docente Carlos Antonio Teixeira. O 

objetivo desta pesquisa é “analisar a percepção dos profissionais de saúde de uma unidade 

administrativa da Estratégia Saúde da Família, do distrito do Capão Redondo quanto a 

importância da Religiosidade/Espiritualidade para a integralidade da Atenção à Saúde”. A 

sua participação na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: No primeiro momento 

respondendo a dois questionários, sendo um sobre “Índice de Religiosidade” e outro sobre 

“Estilo de Vida” e também participando de uma entrevista gravada, com roteiro semi-

estruturado contendo dados sócio-demográficos e a sua percepção sobre a importância da 

Religiosidade/Espiritualidade na integralidade da Atenção à Saúde. A religiosidade é 

entendida como a representação de uma crença e práticas fundamentadas em uma religião, 

enquanto a espiritualidade é tida como uma característica individual que determina a ligação 

do indivíduo com o universo e com os outros seres, podendo ou não estar relacionada à 

crença em um “Deus”. No segundo momento, conforme necessidades diagnosticadas após 

análise do material coletado na primeira etapa, serão realizados quatro encontros com duas 

horas e meia de duração, em meses consecutivos nas dependências da administração da 

ESF. Nesses encontros se utilizará a estratégia de “Oficinas Reflexivas” quanto aos 

aspectos da espiritualidade que poderiam ser integrados na Atenção à Saúde de maneira a 

potencializar os resultados no planejamento da assistência, independente das crenças ou 

religião de cada indivíduo. Por se tratar de uma pesquisa na qual você terá total liberdade de 

expressar suas opiniões e/ou fazê-lo anonimamente, a sua participação não envolve riscos 

eminentes. Você poderá ter como beneficio o conhecimento agregado pela participação nas 

Oficinas Reflexivas que trará, em seu desdobramento, uma visão ampliada da integralidade 

da atenção à saúde englobando os aspectos relacionados à espiritualidade. Você terá a 

garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida relacionada à pesquisa e poderá 

ter acesso aos seus dados em qualquer etapa do estudo. Sua participação nessa pesquisa 

não é obrigatória e você pode desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento 
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sem ser prejudicado por isso. Você não receberá pagamento pela sua participação no 

estudo e nem haverá custos para você. Os resultados da pesquisa serão divulgados, mas 

você terá a garantia que o sigilo relativo à sua identidade como sujeito da pesquisa será 

preservado. Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento dos pesquisadores ou sobre 

as mudanças ocorridas na pesquisa que não constam neste termo e caso se considere 

prejudicado (a) na sua dignidade e autonomia, pode entrar em contato com as 

pesquisadoras responsáveis Maria Dyrce Dias Meira (11) 98289-1433 e Gina Andrade 

Abdala (19) 98389-3330 ou também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do 

UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230. Você poderá também em caso de qualquer questão, 

dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos éticos dessa pesquisa entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisas da Secretaria Municipal da Saúde de São 

Paulo CEP/SMS, Rua General Jardim, 36, 1º andar. Telefone (11) 3397-2464 - e-mail: 

smscep@gmail.com. 

Diante do exposto, eu concordo em participar desta pesquisa, e sei que terei uma cópia 

deste termo, que será assinado em duas vias.       

Local e data __________________________________  _______/_______/_______ 

 
Nome do (a) participante: _______________________________________________  

 
Assinatura: __________________________________________________________ 

 
Docentes orientadores:                                  Componentes do Grupo de pesquisa:  

Maria Dyrce Dias Meira                                     Fabiana da Penha Colimoide 
Cel: 11- 98289-1433                                          Cel: 11-981101200 
 
Assinatura________________________         Assinatura: _________________________   
 
Gina Andrade Abdala                                       Marli Rosangela Cres  
Cel: 19-98389-3330                                          Cel: 19-99179-7720 
 
Assinatura________________________        Assinatura: __________________________ 
 
Carlos Antonio Teixeira                                    Evelson Silva  
Cel: 1199368-0604                                           Cel: 11-99789-5417 
 
Assinatura: _______________________         Assinatura: __________________________ 
                                                                         
                                                                         Jocimar Wruck  
                                                                         Cel: 11-99608-4239 
                                                                      
                                                                         Assinatura: __________________________ 

 
 Guilherme Ramos Sens                                                                  

                                      Cel: 49 - 99193840                                                                    
                                                                          

                                                                Assinatura:________________________ 

mailto:smscep@gmail.com
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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