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1- RESUMO  

 

Este trabalho visa descrever a importância da utilização do conceito 

Espiritualidade como ferramenta importante no tratamento do dependente químico. O 

método utilizado foi a pesquisa bibliográfica investigando artigos e livros publicados de 

2003 a 2014. As fontes de busca foram SCIELO, BIREME e BVES. Os resultados 

discutem a abordagem da Espiritualidade em vários momentos da assistência. 

 

2- INTRODUÇÃO 

 

O Dependente Químico é caracterizado pelo uso abusivo de substâncias 

psicoativas, legais ou não, no qual seu uso compulsivo e incontrolável o leva a deixar 

de realizar as atividades da vida diária acarretando prejuízos fisiológicos, psicológicos, 

bioquímicos e funcionais (CID-10). 

A Espiritualidade pode ser utilizada como uma das novas formas do cuidar 

estando presente na vida do paciente como uma estratégia de resiliência utilizada no 

enfrentamento das adversidades por parte do paciente, inclusive de sua família (LEITE, 

2013).  

Temos observado que a ferramenta da Espiritualidade é pouco abordada por 

profissionais da saúde que assistem o dependente químico. Desta forma, 

consideramos que o conhecimento e utilização do conceito Espiritualidade pode 

proporcionar um atendimento holístico ao paciente. 

 

3- OBJETIVO  

 

 Descrever a abordagem da Espiritualidade na assistência a pacientes com 

dependência química. 

 

4- METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica sendo utilizado materiais como livros e 

artigos científicos disponibilizados nas fontes de pesquisa Scientific Eletronic Libraly On 

line (SCIELO), Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e Biblioteca Virtual em 



Espiritualidade (BVES). O período de abrangência da pesquisa foi de 2003 até 2014. 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: espiritualidade, dependência química e 

assistência de enfermagem. 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

 

Scurssel  e Vasconcellos apud Silva (2000), refere que o problema da 

dependência química é visto como resultado de uma falta de adaptação à realidade e 

uma ausência de habilidade do indivíduo em lidar com o meio social, ou ainda de uma 

incapacidade em resolver os problemas que a vida lhe apresenta.  

Promover o cuidado integral em saúde é uma das metas da enfermagem. Para 

tanto, a religião e a espiritualidade são fontes de conforto e esperança, independente 

das crenças e condições em que o paciente e/ou familiar se encontra. Conhecendo as 

práticas religiosas e o modo singular de vida no espírito de cada paciente, a 

enfermagem terá a possibilidade de fortalecer seus mecanismos de enfrentamento e 

ajuda-lo a potencializar as práticas que promovam a saúde (BACKES et al, 2012).  

O cuidado espiritual com usuários em tratamento de desintoxicação, no entanto, 

ainda se constitui num desafio, tanto para o enfermeiro quanto para os demais 

profissionais de saúde. Cabe ao enfermeiro, em suma, identificar da melhor forma 

possível o momento certo para intervir e oferecer estratégias criativas que envolvam o 

cuidado espiritual (BACKES et al, 2012).  

  

6- RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

A abordagem da espiritualidade na assistência aos dependentes químicos são 

discutidas segundo as categorias: 

 

6.1- Aplicar os conceitos Espiritualidade/Religiosidade na assistência do 

paciente: 

Conscientizar o paciente a respeito da espiritualidade como ferramenta que 

integra seu tratamento e reabilitação, possibilita reaver a motivação pela vida vendo 

nela perspectivas reais (LEITE, 2013; DISPOSTI, 2012).  

 



6.2- Utilizar estratégias como Oficina de Espiritualidade com leitura Bíblica: 

Ressalta-se que o último passo da leitura orante da Bíblia se constitui, na 

maioria dos casos, em um momento bastante sugestivo, acompanhado de forte 

emoção, choro, desabafos, súplicas, pedidos de perdão e agradecimento pela 

oportunidade e possibilidade de estarem renascendo para uma nova vida longe da 

dependência química (BACKES et al, 2012; LEITE, 2013). 

 

6.3-  Abordar a Espiritualidade em Clínicas de Dependência Química: 

A abordagem da Espiritualidade em clínicas de dependência química 

apresentam melhores resultados no processo de reabilitação ((DISPOSTI, 2012; 

LEITE; 2013). 
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