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ABSTRACT

Introdução: As discussões acerca da integração da espiritualidade nas práticas de cuidado em saúde vêm ganhando cada
vez mais espaço na literatura internacional, bem como a influência positiva das crenças religiosas e espirituais em tratamentos
de cura, reabilitação ou cuidados paliativos A anamnese espiritual é compreendida como um processo de investigação sobre a
percepção das crenças e valores de um indivíduo, assim como
o significado que ele atribui à fé, à vida e à espiritualidade, e
como isso poderá influenciar em sua saúde e no modo de ser
cuidado. Objetivo: Compreender a importância da anamnese
espiritual para o paciente em cuidados paliativos. Metodologia:
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Utilizou-se as
bases de dados LILACS e SciELO. Foram utilizados os descritores: Anamnese, espiritualidade e Cuidados paliativos. A partir
disto, foram encontrados 37 artigos. Contextualizando os critérios de inclusão, que foram: texto disponível, idioma em português e ano de publicação de 2011 a 2016, 14 artigos emergiram.
Com a leitura, percebeu-se que 9 destes atendiam ao objetivo
da pesquisa. Resultados e discussão: Observou-se que a não
utilização de um instrumento de coleta específico dificultou relacionar melhor a espiritualidade com algumas variáveis referidas,
como qualidade de vida e agravo à saúde. Viu-se também que
a religiosidade está relacionada significativamente com menos
sintomas depressivos, melhor qualidade de vida, menos comprometimento cognitivo, além de menor percepção da dor. Conclusão: Verificou-se que seria importante utilizar instrumento de
coleta da história espiritual específicos. A anamnese espiritual
no cuidado em saúde é pouco utilizada. Faz-se necessário a
todos os profissionais da saúde um aprofundamento na temática da anamnese espiritual, de modo a compreender melhor a
necessidade de se levantar a história espiritual do paciente e intervir de modo satisfatório, visto que considerar as questões de
religião e espiritualidade do paciente traz amplos benefícios para
o mesmo.
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