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RESUMO 

Descrever sobre assuntos espirituais como parte do tratamento, acessando as 

necessidades espirituais, apoiando as crenças dos pacientes, validando as 

preocupações religiosas, fazendo as intervenções apropriadas para encontrar as 

necessidades espirituais, pode ter um potencial número de benefícios e pode 

melhorar a capacidade do paciente em lidar com a doença, melhorar a relação 

profissional de saúde-paciente, aumentar a confiança e a crença no tratamento e 

motivar o apoio e o monitoramento da comunidade, aumentando a satisfação com o 

tratamento médico e de enfermagem e aumentando a velocidade da recuperação. 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer as necessidades espirituais dos 

pacientes e propor intervenções espirituais. Trata-se de um estudo quantitativo, 

descritivo, de corte transversal. A coleta de dados será iniciada, somente, após a 

aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade de Marília, UNIMAR. Os dados 

serão analisados por meio de estatística descritiva (média, desvio padrão, mediana 

e porcentagens) e apresentados em tabelas e gráficos. 

 

INTRODUÇÃO  

A aceitação da existência espiritual, como parte do ser humano, vem exigindo dos 

profissionais da saúde a revisão dos modelos teóricos que orientam a sua pratica, 

com vistas a integrar as dimensões que compõem o ser humano (PENHA; SILVA, 

2007). 

A espiritualidade é intrínseca ao ser humano, reconhecível quando surge como 

necessidade, logo, inerente aos cuidados a saúde. 

Estudos mostram que a busca da espiritualidade por meio da fé pode ser um 

caminho para se melhorar a qualidade de vida dos doentes e pode estimular uma 

rapidez no processo de cura e no enfrentamento das doenças (SÁ, 2009). 

A Espiritualidade pode ser definida como um sistema de crenças que enfoca 

elementos intangíveis, que transmite vitalidade e significado a eventos da vida. Tal 

crença pode mobilizar energias e iniciativas extremamente positivas, com potencial 

ilimitado para melhorar a qualidade de vida das pessoas (SAAD et al, 2001). 

De entre as intervenções que poderão ser adotadas na pratica do cuidado espiritual, 

segundo Caldeira (2011), rezar com o paciente ou facilitar condições para a oração 

são intervenções que vão de encontro as necessidade do ser humano enquanto 

paciente. 



OBJETIVOS  

Conhecer as necessidades espirituais dos pacientes e propor intervenções 

espirituais. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, de corte transversal. 

O presente estudo será realizado por meio de um formulário para a obtenção dos 

dados dos pacientes, contendo, iniciais do nome, idade, sexo, dx médico (que será 

coletado no prontuário médico), escolaridade e profissão, e por meio do instrumento 

denominado “História Espiritual ACP” (Abordagem Centrada na Pessoa).  

A coleta das informações ocorrerá no primeiro semestre do ano de 2014. 

Esses dados serão coletados de forma sigilosa, sem expor o participante da 

pesquisa.  

Critérios de inclusão: pacientes internados no Hospital Universitário, com condições 

alo e auto psíquicas e que aceitem participar da pesquisa e assinem o 

consentimento livre e esclarecido. Os participantes dessa coleta de informações 

deverão ter, no mínimo, 18 anos de idade, podendo ser tanto homens quanto 

mulheres.  

A coleta de dados será iniciada, somente, após a aprovação pelo Comitê de Ética da 

Universidade de Marília, UNIMAR. Será assegurado ao participante da entrevista, a 

qualquer momento, o direito de interromper a coleta das informações sem que seja 

necessário oferecer uma justificativa. 

Os dados serão analisados por meio de estatística descritiva (média, desvio padrão, 

mediana e porcentagens) e apresentados em tabelas e gráficos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Instrumento elaborado pela Faculdade Americana de Médicos e Sociedade 

Americana de Medicina Interna (Lo et al., 1999), com quatro perguntas: 

 

A fé (religião, espiritualidade) é importante para você nesta doença? 

A fé tem sido importante para você em outras épocas da sua vida? 

Você tem alguém para falar sobre assuntos religiosos? 

Você gostaria de explorar assuntos religiosos com alguém? 

 



Um consenso no painel da Faculdade Americana de Médicos e Sociedade 

Americana de Medicina Interna sugeriu que as simples quatro questões sejam feitas 

para pacientes. Esta é uma das mais fortes de todas as histórias espirituais, devido à 

credibilidade do corpo médico e da revista que é a fonte deste método. É rápido e 

fácil de se lembrar, embora não existam siglas para ajudar a memorização. É 

centrado no paciente e não é muito pessoal, dando margem a pesquisador oferecer-

se para comentar sobre as necessidades espirituais dos pacientes. 

Após a aplicação do questionário e dependendo da resposta do paciente será 

perguntado ao mesmo se ele gostaria de alguma intervenção espiritual, como por 

exemplo, leitura de um texto bíblico, leitura de um texto religioso ou uma prece. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

As intervenções foram realizadas nos meses de abril e maio de 2014, tanto nas 

enfermarias quanto na “ala particular” do Hospital, nas terças e quartas- feira das 

19:00 as 20:00 horas. Participaram desta pesquisa 5 professores da UNIMAR e 

quinze estudantes de Medicina desta Universidade. 

Foram entrevistados, neste primeiro semestre de 2014, 64 pacientes de ambos os 

sexos, todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  O projeto foi 

aprovado na Plataforma Brasil sob o número: P27797014.6.0000.5496. 
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