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Resumo: Otimizando a assistência holística atendendo ao planejamento ético, 

legislativo do ato de cuidar com quadrinômio bio-psico-sócio-espiritual como exigência 

para tal desempenho, cuidado e espiritualidade devem caminhar juntos. Esse é o 

resultado de estudos realizados por toda a equipe de saúde que acredita no cuidado do 

paciente por inteiro, levando em consideração o indivíduo como ser social, psicológico 

e espiritual que levam ao bem estar, a esperança e conseqüentemente a uma resposta 

imunológica e fisiológica mais rápida para o tratamento a ele dispensado com a 

finalidade de recuperação total. O processo de cuidar envolve crescimento e ocorre 

independente da cura. Este processo envolve ações que visam aliviar, confortar, 

favorecer, ajudar, promover melhores condições de sobrevivência o que faz com que o 

cuidado seja imprescindível em todas as situações de enfermidades e incapacidades. 

Objetivo: Resgate ao equilíbrio, como o reencontro com a alegria, buscando na força da 

fé resultados quantificáveis de acordo com as características da visão existencial de cada 

pessoa (o cliente e profissional) utilizando-se dos fenômenos neurobiológicos 

(relacionados ao sistema nervoso e a vida). Metodologia: O método do estudo utilizado 

foi a forma de revisão bibliográfica abordando aspectos psico-espirituais e suas 

contribuições para atuação do enfermeiro no cuidar. Este trabalho, visa mostrar a 

importância do assunto uma vez que muitos profissionais da equipe multidisciplinar de 

saúde já fizeram esta constatação. O estudo atende a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde.  Resultados: Redescobrindo no processo de observação clínica, a 

atenção para o conforto espiritual o qual se encontra na abrangência do cuidar em 

enfermagem, disposto no currículum de atuação, como proposta pedagógica e real, o 

                                                 
1
 Enfermeira Estomaterapeuta TISOBEST da clínica vídeo-endo, Mestra em Enfermagem Assistencial 

pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense – UFF, Chefe 

do Pólo do Pé Diabético do Hospital da Lagoa e presidente da comissão de curativo a ser validada nesta 

mesma instituição – e-mail: veraperisse@ig.com.br 

 

² Especialista em enfermagem médico cirúrgica – UERJ / 1989, graduação na Universidade Gama Filho – 

1986; Enfermeira responsável pelas  unidades de hospital dia e plantão interno no hospital da Lagoa do 

Rio de Janeiro, e membro da comissão de curativo a ser validada nesta mesma instituição – e-mail: 

tcspalermo@yahoo.com.br. 

 

 



diagnóstico de enfermagem, segundo NANDA, podemos citar angústia espiritual – 

padrão de resposta humana valorizar e tem por definição estado no qual o individuo 

experimenta uma ruptura no principio de vida, o qual permeia todo o seu ser, integra e 

transcende sua natureza biológica e psicosocial. Conclusão: Tendo em vista que todo 

ser humano pode adoecer, o amor e a esperança são forças do processo de humanização 

que se expressam no carinho, toque, comunicação, ou qualquer parte integrante do 

cuidar, e curam principalmente as feridas interiores que se traduzem no aspecto externo 

(corpo). Assim, para atingir melhores resultados em relação ao cuidado em situações de 

doença, além de entender o corpo do ser humano e seu funcionamento é preciso 

considerar o individuo e a sua conformação em um espaço social que inclui suas 

relações humanas e afetivas. Com isso, atender as necessidades de clientes debilitados 

tem um significado especial não só para eles que necessitam deste cuidado, mas também 

todas as pessoas envolvidas neste contexto. 
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