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Resumo 

Ultimamente vem se observando um processo migratório em diversas partes do mundo e somando a 

isso, uma mudança na composição étnico-cultural da população. Para analisarmos este fenômeno que 

vem ocorrendo, buscamos na Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural de Madeleine 

Leininger uma visão diferenciada de prestar o cuidado. Esta teoria promove condições através de sua 

estrutura holística e compreensiva, analisar o cuidado nos diversos contextos da cultura. Atualmente, 

frente a este processo migratório torna-se um desafio para a enfermagem prestar o cuidado posto a 

diversidade de hábitos, linguagem e crenças dos povos, devido a singularidade que cada povo possui em 

compreender e realizar o cuidado. Este estudo objetiva fornecer informações sobre esta teoria, como 

meio de auxiliar a enfermagem na compreensão do cuidado em um contexto transcultural e na promoção 

de práticas culturalmente eficientes. A realização deste estudo ocorreu através do levantamento 

bibliográfico baseado em artigos nas bases de dados científicos dos últimos sete anos, utilizando os 

descritores, transculturalidade, cuidado transcultural, enfermagem transcultural. Após o levantamento 

foi selecionado os que mais se adequaram a proposta do estudo. A enfermagem ocupa se com o cuidado 

integral do ser humano, baseado no diagnóstico, prescrição e intervenção de enfermagem, porém todas 

essas ações devem estar pautadas na cultura da pessoa, sendo necessário conhecimento e informações 

contínuas na busca da compreensão de outras culturas como um fator relevante para que estas adaptações 

sejam abrandadas e o cuidado seja eficaz. O estudo possibilitou através dos aspectos analisados uma 

maior compreensão da temática abordada. Acreditamos que o profissional de enfermagem que deseja 

atuar em um contexto transcultural deve buscar aliar o conhecimento teórico científico respaldado nessa 

teoria, pois a mesma vislumbra um cuidado integral, humanizado, efetivo, corresponsável, subjetivo, ou 

seja, adequado ao contexto cultural de cada pessoa. 
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