IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA
XXII Semana de Iniciação Científica
21 a 25 de outubro de 2019
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos,
sociais e culturais”

TRANSPESSOALIDADE: UMA BASE PARA ASSISTÊNCIA
Francisca Luana de Oliveira Sousa1 João Carlos Henrique Cordeiro2
Marcos Abimael Vieira Campos3 Warley Ramon Nobre Pereira4 Samara
Calixto Gomes5
Resumo: A enfermagem desde os seus primórdios vem evoluindo, várias
teorias serviram de estudo para isso. A prática da enfermagem é sempre bem
fundamentada por uma teoria, como Jean Watson, teórica americana de
enfermagem que visava o cuidado ao paciente de uma forma holística, em que
questões como espiritualidade e o equilíbrio com o ambiente fizessem parte do
processo do cuidar, de uma forma transcendente entre corpo, mente e espírito.
A elaboração da Teoria do Cuidado Transpessoal é apenas a parte essencial
de um contexto maior, tendo em vista a minuciosidade que a assistência e o
cuidado de enfermagem exigem, Jean Watson se viu em um cenário ideal para
elaborar pressupostos e fatores que contribuiriam para a principal característica
dessa profissão. A Clinical Caritas surge para reforçar a restauração, a cura e a
purificação do corpo, através da humanização, em um processo que envolve o
amor, o carinho e o afeto. Por tanto, compreender a importância da aplicação
da Teoria do cuidado Transpessoal na assistência de enfermagem passa a ser
o foco e objetivo principal do estudo. A revisão integrativa da literatura, de
caráter qualitativa foi realizada na base de dados da Biblioteca Virtual de
Saúde, utilizando os descritores: Jean Watson, aplicação e enfermagem, que
foram cruzados com o Operador Booleano AND. Durante o período de estudo
de agosto à outubro de 2019, utilizando-se os critérios de inclusão: artigos
disponíveis, nacionalidade, idioma e período e os critérios de exclusão: artigos
duplicados e sem aproximação com a temática. Obtiveram-se 21 resultados
que após os critérios restaram 6 resultados para compor a revisão. Contudo,
ainda é difícil observar a utilização da Teoria do Cuidado Transpessoal no
cotidiano dos enfermeiros em suas práticas, sua empregabilidade é pouca para
demanda de um cuidado mais efetivo. Isso deve estar diretamente relacionado
à falta de discussão e de fontes que propaguem o conhecimento a cerca da
teoria elaborada por Jean Watson, bem como suas ramificações, como o
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Clinical Caritas. Diante do exposto, o estudo apresentado acima busca
externalizar discussões a respeito da teorista Jean Watson e a
transpessoalidade na aplicação de uma enfermagem holística, tornar público o
conhecimento para instigar o seu uso de forma frequente e mostrar como o
cuidado e o processo de autocura se torna efetivo.
Palavras-chave: Teoria. Jean Watson. Aplicação à Enfermagem.

