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Introdução: O cuidado paliativo propõe a atenção integral e qualidade de vida à pessoa, 

através do alívio de sofrimentos e controle dos sintomas físicos, psicossociais e 

espirituais. A Dimensão Espiritual tem sido reconhecida como fonte de recurso interno 

auxiliando no enfrentamento as adversidades, eventos traumatizantes e estressantes 

relacionados ao processo saúde doença. Em vista disso, o cuidado de enfermagem se 

ressente de uma atuação mais assertiva com práticas de promoção da saúde espiritual 

dos pacientes. No entanto, apesar da espiritualidade ser um tema que tem alavancado 

grandes discussões nas últimas décadas na saúde, pouco tem sido evidenciado a sua 

implantação na prática do cuidado da enfermagem. Objetivo: Identificar os conteúdos 

abordados na produção de enfermagem sobre a espiritualidade no cuidado dos pacientes 

em cuidados paliativos oncológicos. Método: Trata-se de uma revisão integrativa nas 

bases de dados SciELO, LILACS, MEDLINE via PUBMED, BDENF, IBECS no mês 

de outubro de 2018, com os descritores: “espiritualidade”, “enfermagem” e “cuidados 

paliativos”. Critérios de inclusão: artigos completos, de acesso aberto, com foco na 

Enfermagem, recorte temporal de 2013 a 2018, idiomas português, inglês e espanhol. 

Critérios de exclusão: artigos em duplicidade. Encontrou-se 410 artigos e 11 atenderam 

aos critérios de inclusão. Resultados: Os estudos evidenciaram valorização da 

espiritualidade por esses profissionais, porém ressaltam dificuldades em abordá-la na 

prática do cuidado. Como barreiras para a sua implantação na prática do cuidado foram: 

a carência de disciplinas que abordam essa dimensão na graduação, a falta capacitação 

profissional no ambiente de trabalho, além da pouca disponibilidade de tempo pelas 

demandas do trabalho desempenhado. Conclusão: A abordagem da espiritualidade na 

formação profissional possibilita ampliar conhecimentos, viabiliza debates aplicados 

acerca da realidade assistencial e permite construir  estratégias de cuidado, 

fundamentadas em um campo teórico-conceitual. 

 

 


