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RESUMO: A teoria humanística de enfermagem de Josephine Paterson e Loretta Zderad, 

desenvolvida em 1960, valoriza as necessidades humanas do binômio paciente-família. 

Ajudar a si e ao próximo na recuperação do bem-estar se processa ao se conhecer 

melhor cada pessoa sobre seus cuidados. Objetivou-se identificar as publicações 

cientificas de enfermeiros que utilizaram a teoria humanística de enfermagem de 

Josephine Paterson e Loretta Zderad. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem 

qualitativa, do tipo revisão narrativa, utilizando com bases de dados BDTD e Google 

Acadêmico com recorte temporal do ano de 2013 a 2018. Foram encontrados 06 artigos 

no Google Acadêmico e 03 dissertação no BDTD. Paterson e Zderad enfatiza em sua 

teoria que o cuidar está relacionado no compartilhar de conhecimentos de quem 

proporciona os cuidados, propiciando compreensão, atenção e conforto para a melhoria 

do estado de bem-estar da pessoa, contribuindo positivamente no resultado no 

tratamento oferecido. 
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INTRODUÇÃO  

 
Tendo como questão norteadora “Quais as contribuições da teoria de Paterson e 

Zderad para o pensamento holístico da enfermagem?”, objetivou-se identificar as 

publicações cientificas de enfermeiros que utilizaram a teoria humanística de 

enfermagem de Josephine Paterson e Loretta Zderad.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
A teoria humanística de enfermagem de Josephine Paterson e Loretta Zderad, 

desenvolvida em 1960, valoriza as necessidades humanas do binômio paciente-família. 
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Isto significa que devemos reconhecer nossas próprias lutas e necessidades como parte 

do processo de vida. Simultaneamente, devemos reconhecer a importância das lutas e 

das necessidades dos outros (PRAEGER, 2000). 

Ajudar a si e ao próximo na recuperação do bem-estar se processa ao se 

conhecer melhor cada pessoa sobre seus cuidados. 

 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo revisão 

narrativa, utilizando com bases de dados BDTD e Google Acadêmico com recorte 

temporal do ano de 2013 a 2018. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os pesquisadores associaram a teoria com os cuidados de enfermagem para: 01 

relação entre enfermeiro e a criança, 01 atuação do enfermeiro para acidente de 

trabalho, 01 relação entre enfermeiro e cliente de UTI, 01 para criança que convive com 

AIDS, 01 criança com dor no pós-operatório, 01 crianças com AIDS em casa de apoio  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Paterson e Zderad enfatiza em sua teoria que o cuidar está relacionado no 

compartilhar de conhecimentos de quem proporciona os cuidados, propiciando 

compreensão, atenção e conforto para a melhoria do estado de bem-estar da pessoa, 

contribuindo positivamente no resultado no tratamento oferecido. 
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