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Introdução: À busca pessoal para o entendimento de questões existenciais sobre a vida e as relações
com o sagrado ou transcendente denomina-se espiritualidade. No ambiente organizacional há a
crescente busca por sentido no que se está executando. Nesse contexto, em algumas situações, a
orientação transpassa os objetivos pessoais, assumindo um caráter transcendental e aumentando a
associação entre religião, religiosidade e negócios. Objetivo: Identificar as influências da
espiritualidade no trabalho dos profissionais de enfermagem. Metodologia: Trata-se de revisão
integrativa, cuja busca da literatura realizou-se nas bases de dados SciELO, LILACS, IBECS,
BDEnf, MEDLINE e Rev@Enf. Os descritores utilizados foram nursing e spirituality e
selecionaram-se 13 artigos, que após analisados e interpretados foram dispostos em categorias,
conforme proposta de análise temática. Resultados: Identificaram-se as categorias: A influência e os
significados da espiritualidade no trabalho do profissional de enfermagem; A espiritualidade e o
processo de cuidar; e O bem-estar espiritual do profissional de enfermagem. O estudo permitiu
inferir que a espiritualidade influencia positivamente em aspectos relacionados ao cuidar do próximo
e que profissionais conscientes de sua espiritualidade apresentam maior bem-estar espiritual, apesar
de ainda existir carência de conhecimentos nessa área.
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