
Revisão da produção científica sobre 

Espiritualidade em Enfermagem  

Introdução
Nas últimas décadas a espiritualidade tem despertado o interesse da área da saúde e mais especificamente da
Enfermagem, tendo em vista sua prestação de cuidados numa perspectiva holística e integral. Por se tratar de
uma dimensão, por um lado, cientificamente controversa e subjetiva e, por outro, prevalente na investigação e
publicação científica, considerou-se que a revisão dessa produção seria uma contribuição na sistematização
desse conhecimento.

Resultados

Objectivo
Conhecer o panorama geral da produção de enfermagem sobre espiritualidade e caracterizar essa produção

Metodologia
Pesquisa nas Bases de Dados: Medline, Ebscoh, Cinahl, Cochrane, Scorpus, Scielo, Lilacs, Pubmed, ISI, BVS, B-On

Descritores: Espiritualidade, Enfermagem, Nursing, Spirituality

Como aborda a 
produção científica 
de enfermagem a 

temática? 

Quais as áreas 
relacionadas?

Quais as 
características 

dessa 
produção? 

Autor Tipo de publicação científica

Revista Científica 
Area Científica

Data de publicação

Domínio científico

Dialecto

Conclusão

Embora a maior parte tratar-se de artigos originais, são encontrados revisões de literatura, relatos de experiência e editoriais. Os assuntos mais abordados

foram: as reações frente à saúde e a doença, adaptação, atuação profissional e holismo. Sobre os tipos de estudo destacam-se os de prevalência, relatos de

casos, incidência e ensaios clínicos. As áreas relacionadas foram: a psicologia, a filosofia, a religião e as ciências da saúde. Há uma predominância da última

década nas produções, sobretudo nos anos 2006-2009 e a língua predominante foi a inglesa, porém encontramos um número discreto de produções também

em língua portuguesa, espanhola, francesa e alemã.

A produção sobre esta temática é ampla, diversificada em muitos aspectos, o que poderá dificultar uma definição operacional e universal do conceito e as

intervenções do enfermeiro desta natureza, pois percebeu-se que poucos estudos avançam da descrição do conceito à operacionalização das intervenções de

Enfermagem.
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