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TERAPIA NUTRICIONAL EM CUIDADOS PALIATIVOS

Karine Maria de Carvalho Tavares
Simone Regina Souza de Araújo

Paula Catarina Germano Magalhães1
RESUMO
O Suporte Nutricional em Cuidados Paliativos (CP) refere-se ao significado da
alimentação, aos objetivos, as necessidades nutricionais, aos tipos de terapia
nutricional e às considerações éticas inerentes a esta área do cuidar. Opera ainda
na importância da integração de nutricionistas em serviços de CP que começa a ser
discutida com maior evidência atualmente. Objetivo: Diante disso, esse estudo
objetivou avaliar se a terapia nutricional (TN) e a influência da nutrição em CP tem
contribuído para o bem estar dos doentes, além de refletir, de forma mais específica,
se é possível atenuar os sintomas do paciente, bem como analisar na melhoria da
qualidade de vida (QV), em prevenir ou minimizar déficits nutricionais e que a oferta
de fluidos, energia e nutrientes sejam satisfatórios. Delineamento Metodológico:
Este estudo é uma revisão narrativa de literatura e de análise de artigos originais, no
período de 2008 até os dias atuais, que procuram contemplar diferentes hipóteses a
cerca das necessidades e terapias nutricionais e a influência da nutrição em
cuidados paliativos. No total foram avaliados 37 artigos, após aplicação dos critérios
de inclusão e exclusão, restaram 19 trabalhos que apresentam desfecho importante
para esse estudo. Resultados: Com os dados apresentados nesta pesquisa,
observa-se que a TN tem suas medidas associadas a nutrição, suas diferenças,
vantagens e desvantagens, fatores a favor e contra e aspectos a serem levados na
tomada de decisão quanto ao suporte nutricional mais adequado ao paciente em CP
e, além disso, a importância da TN em proporcionar alimentação adequada,
segurança e conforto, além de aumentar QV do paciente. Conclusão: Nesse
sentido, o nutricionista através de abordagem individualizada e humanizada, é um
dos profissionais responsáveis por oferecer e participar, com equipe
multiprofissional, plano de cuidados proporcionando recursos e esclarecimento aos
pacientes em CP e seus familiares, respeitando a vontade do indivíduo e garantindo
a autonomia do paciente quanto a sua alimentação.
Palavras-Chave: Cuidados Paliativos. Terapia Nutricional. Suporte Nutricional.

1. INTRODUÇÃO
Cuidados Paliativos (CP) é uma abordagem para melhoria da qualidade de
vida (QV) de pacientes e familiares que enfrentam uma doença ameaçadora, através
da prevenção e do alívio do sofrimento, da identificação precoce, tratamento da dor
e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais, sobretudo por meio de uma
avaliação nutricional conforme Gomes e Othero (2016, p.3).
Em CP, é comum o paciente apresentar inapetência, desinteresse pelos
alimentos e recusa àqueles de maior preferência. Consequentemente, podem
ocorrer: baixa ingestão alimentar; perda ponderal, medidas antropométricas
alteradas, além dos efeitos colaterais dos tratamentos medicamentosos, onde a
assistência nutricional adequada promove bem-estar, controle de sintomas e
melhoria da QV dos pacientes e de seus familiares, como afirma Sousa, Zimmer e
Vaz (2017).
Nos âmbitos dos CP, o nutricionista desempenha um papel fundamental, uma
vez que, devido aos tratamentos ou à própria evolução da doença de base, os
doentes experimentarão sintomas que afetam não só a via de alimentação, o seu
apetite e a utilização de nutrientes, como também o ato de consumir e obter prazer
através da alimentação segundo Benarroz, Faillace e Barbosa (2009).
Nestes pacientes a nutrição possui diferentes significados, pois depende do
indivíduo, dos hábitos alimentares, da procedência e da religião. Dentre outros
fatores, a alimentação também envolve afeto, carinho e vida, acima do atendimento
das necessidades energéticas de acordo com Xavier, Ferreira e Martinez (2017).
Partindo deste pressuposto, nossa pesquisa busca refletir se a recomendação
nutricional em CP pode atenuar, ou não, os sintomas dos pacientes.
Segundo Costa e Soares (2017) a alimentação em CP contribui para redução
dos sintomas da doença, aumentando a condição de vida do enfermo. No entanto,
para Reiriz et al. (2008), a supressão da nutrição não é o que vai originar a morte do
paciente, e sim a enfermidade de base que atua como fator determinante, ou seja, a
nutrição não influencia na redução dos sintomas da doença, podendo inclusive ser
suspensa.
No entanto, o suporte nutricional em CP é acompanhado de acordo com a
evolução da doença do paciente e que para profissionais que atuam em CP, há um
verdadeiro dilema em relação ao emprego da terapia nutricional da dieta Via Oral
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(VO), enteral ou parenteral, que tem por objetivo geral proporcionar alimentação
adequada, segurança e conforto aumentar Qualidade de vida (QV) do paciente,
portanto, se exige de diversos critérios para a tomada da decisão, sendo um deles a
condição clínica, nutricional, psicológica, a integridade do tratogastrointestinal (TGI)
e demais avalições (ARAÚJO, 2018).
Além disso, acresce que, pacientes em condição crítica encontram-se em
estado hipermetabólico e hipercatabólico, acompanhado de proteólise, lipólise e
neoglicogênese e essas alterações levam a um balanço nitrogenado negativo, o que
diretamente se relaciona com aumento de complicações e da mortalidade. Assim,
diante dessa resposta catabólica, o paciente necessita receber uma quantidade
adequada de energia e proteínas (INCA, 2016).
Considerando que atualmente nossa sociedade enfrenta um aumento de
casos de doenças de origem crônicas, faz-se necessário uma abordagem do papel
do nutricionista de forma atuante para minimizar os sintomas relacionados às
doenças, contribuindo assim, não apenas para a melhoria de vida dos cuidadores e
pacientes em CP, como também para a comunidade científica, que busca
encaminhamentos e soluções no meio acadêmico (OLIVEIRA, 2017).
Nesta perspectiva, a presente pesquisa tem como objetivo principal avaliar se
a terapia nutricional (TN) e a influência da nutrição em CP tem contribuído para o
bem estar dos doentes, além de refletir, de forma mais específica, se é possível
atenuar os sintomas do paciente, bem como analisar a influência da nutrição na
melhoria da QV, em prevenir ou minimizar déficits nutricionais e que a oferta de
fluidos, energia e nutrientes sejam satisfatórios.
1 Prof.ª Paula Germano. Doutora em Nutrição Clínica. E-mail: paulacbg@hotmail.com

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Cuidados Paliativos
Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, revista em
(2002),
Cuidado Paliativo (CP) é uma abordagem que promove a
qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam
doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção
e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e
tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial
e espiritual. (OMS em DODF N.º 94, de 17/05/2018, p.2.)
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Neste sentido, ele não se baseia em protocolos, mas sim em princípios. Não
se fala mais em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida. Indica-se o
cuidado desde o diagnóstico, expandindo o campo de atuação. Não se fala em
impossibilidade de cura, mas na possibilidade ou não de tratamento modificador da
doença, afastando a ideia de “não ter mais nada a fazer”. (FALCÃO, 2019).
Os CP baseiam-se ainda em conhecimentos inerentes às diversas
especialidades, possibilidades de intervenção clínica e terapêutica nas diversas
áreas de conhecimento da ciência médica e de conhecimentos específicos, são eles:
1. Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis,
2. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da
vida, 3. Não acelerar nem adiar a morte, 4. Integrar os aspectos
psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, 5. Oferecer um
sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente
quanto possível, até o momento da sua morte, 6. Oferecer sistema
de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e
a enfrentar o luto, 7. Abordagem multiprofissional para focar as
necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo
acompanhamento no luto, 8. Melhorar a qualidade de vida e
influenciar positivamente o curso da doença, 9. Deve ser iniciado o
mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de
prolongamento da vida, como a quimioterapia e a radioterapia e
incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender
e controlar situações clínicas estressantes (ANDRADE e PAIVA, P.7.
2012).

Ou seja, não apenas nutrição é importante para o tratamento de pacientes em
CP, mas faz-se necessário uma equipe multiprofissional envolvendo psicólogos,
enfermeiros, terapeutas entre outros (CARDOSO, et al, 2013).
Além disso, há beneficio potencial dos CP para pessoas em risco de
desenvolverem uma doença como: Terapia redutora de risco, Terapia modificadora
da doença, Cuidados ao fim da vida, Última hora de vida (processo de morrer) e
Cuidados no luto (COSTA, et al, 2016).
Acredita-se que, ao invés de serem percebidos como “cuidado para aqueles
que estão morrendo”, os CP podem ser admitidos como “cuidado para aliviar o
sofrimento e melhorar a qualidade de vida ao longo da experiência da doença e do
luto para que pacientes e seus familiares possam alcançar seu potencial pleno e
viver mesmo quando estiverem morrendo.” (ANDRADE e PAIVA, 2012).
Falar também do cuidador é de suma importância, visto que é a pessoa que
está diante das tarefas, a fim de cuidar diariamente do paciente, bem como,
participar de questões potencialmente estressantes, como sofrimento dos pacientes,
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comunicação de más notícias e conflitos familiares, portanto, num sentido mais
amplo, todos os profissionais da equipe envolvidos no cuidado também são
cuidadores de suporte profissional para que consigam continuar a fornecer bons
cuidados, conforme Azevedo et al. (2015).
Neste

contexto,

fazem-se

necessários profissionais

capacitados

que

contribuam para a nutrição de uma forma mais humanizada (MAGALHÃES, et al,
2018).
2.2 A influência da nutrição na melhoria da qualidade de vida
Cuidados paliativos e nutrição, o quê e como oferecer? “A alimentação é
ainda um dos poucos meios de expressão do paciente. Nela é expressa a vontade”.
“A não alimentação pode significar restrição do prazer; negá-la pode ser
manifestação da desistência, como forma de desistir da existência”. O ato de
alimentar é muito mais que um processo de fornecer calorias e nutrientes aos
indivíduos;

está

diretamente

relacionado

com

os

aspectos

emocionais,

socioculturais, religiosos e as experiências de vida, segundo Cardoso et al. (2013).
Cabe ao nutricionista além de fornecer alimentos que contribuam para as
necessidades energéticas e manutenção da saúde do paciente, ofertar também
alimentos que respeitem os gostos pessoais do individuo, que remeta a memória
afetiva, respeitando sua religião promovendo bem estar nutricional e psicológico
(SOUSA, et al, 2017).
A atuação dos profissionais é de grande importância para promover uma
melhor resposta a condição do enfermo, visto que uma abordagem e entrosamento
são essenciais para o paciente e seus familiares, ao qual abrange médicos,
enfermeiros,

nutricionistas,

voluntários,

assistente

social,

fisioterapeutas,

farmacêuticos e psicólogos (CARDOSO, 2012).
O papel do nutricionista na equipe tem como finalidade:
1. Identificar as necessidades nutricionais e de hidratação; 2.
Avaliar precocemente e intervir de modo preventivo; 3. Auxiliar a
equipe multiprofissional na tomada de decisão; 4. Garantir a
autonomia do paciente quanto à sua alimentação; 5. Proporcionar
melhor qualidade devida ao paciente. (CASTRO et al., p.56. 2017).

Dentro deste contexto, a nutrição paliativa tem o papel preventivo em
possibilitar meios e vias de alimentação, reduzir os efeitos adversos provocados por
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alguns tipos de tratamentos, tendo como objetivo o suporte nutricional que irão variar
de acordo com o tipo e a evolução da doença (COSTA, et al, 2016).
Quando o paciente é diagnosticado e está em tratamento, a conduta é
baseada na oferta de nutrientes em qualidade e quantidade adequadas, visando
restaurar ou manter o estado nutricional, reparar tecidos, prevenir infecções e
promover uma sensação de bem-estar (PAIVA, ANDRADE, 2012).
A administração da dieta em CP pode ser realizada por VO, sonda
nasoentérica, gastrostomia e, menos frequente, por via parenteral. Em relação à
administração da terapia nutricional enteral (TNE) e/ou terapia nutricional parenteral
(TNP), há ainda questões sobre sua introdução ou suspensão que geram muitas
dúvidas, levando médicos e nutricionistas a questionarem seu real benefício ao
paciente em CP, pois TN agressivas podem tornar o tratamento árduo e estressante,
segundo Castro et al. (2017).
Estudos comprovam a importância de se conhecer a satisfação do paciente
em CP com a dieta e ainda seus hábitos alimentares tudo para chegar ao objetivo
principal do tratamento que é a melhora na QV (LIMA, et al, 2013).
A insatisfação com a dieta pode estar ligada com a inapetência alimentar e os
fatores psicológicos podem afetar negativamente no apetite e na ingestão alimentar.
Com a progressão da doença o apetite e a ingestão de alimentos diminuem
sintomas da doença somados aos efeitos colaterais do tratamento podem acabar
levando a transtornos mais graves, como a anorexia e desnutrição, como afirma
Marchi (2016).
Quando o paciente em CP tem dificuldade de se alimentar pode levá-lo a
depressão, isolamento social e perda de confiança. O nutricionista deve auxiliar na
evolução favorável, mostrando ao paciente que o alimento é essencial a vida e a
alimentação devendo a mesma ser relacionada a recordações agradáveis conforme
Magalhães, (2018).
Nos CP quando o atendimento é feito de forma individualizada e
humanizada, a compreensão dos desejos e necessidades de cada paciente
promove resultados positivos no que se refere à QV, como diz Marchi (2016).
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2.3 Terapia Nutricional em cuidados paliativos
Geralmente, pacientes em CP apresentam algum comprometimento do estado
nutricional, mas nem sempre essa recuperação é alcançada por meio da
recomendação nutricional. As necessidades nutricionais, calóricas, proteicas e
hídricas, devem ser estabelecidas de acordo com a aceitação, tolerância e sintomas
desse paciente, visando à promoção do conforto e proporcionando melhor QV e não
apenas a garantia da ingestão adequada de nutrientes, evitando, em alguns casos,
intervenções nutricionais invasivas desnecessárias, como a introdução de TNE ou
TNP. (MORAIS, et al, 2016).
A nutrição parenteral (NP) possui poucas aplicações em pacientes com doença
avançada, como em obstruções intestinais irreversíveis, presença de fístulas
intestinais, vômitos intratáveis, TGI não funcional e impossibilidade de ingerir por
VO. Desde que contribua com uma melhor QV e expectativa de sobrevida
considerável, além da participação de familiares e cuidadores, a NP pode ser
aplicada, tanto em nível hospitalar como domiciliar. A hidratação endovenosa (EV)
pode ser administrada de acordo com a sobrevida e sintomatologia do paciente, pois
a desidratação causa confusão mental e desconforto, além disso, não oferecê-la é
negligenciar um cuidado básico ao paciente. (SHIBUYA, CORRÊA, 2017).
Conforme Falcão, (2019), a TN é uma especialidade fascinante porque ela lida
com um aspecto dos seres vivos e, mais especificamente de pacientes, que é
indissociável do próprio fenômeno da vida. Seja qual for à situação em que o
organismo se encontre, seja saudável, seja doente, a tensão entre esses dois
vetores estarão presentes. Ela estará presente no indivíduo em repouso, sem
qualquer tipo de stress ou desafio; nas situações em que as reservar do organismo
foram completamente desafiadas e, agora, se encontram no limite de esgotamento,
ponto no qual o organismo passa a consumir seus próprios componentes estruturais
e funcionais. A TN tem como princípios:
1.O equilíbrio energético e um processo dinâmico, situado entre a
disponibilidade de substratos e necessidades endógenas. 2. Os
substratos disponíveis nas situações de adaptação ao stress são de
origem endógena e exógena. 3. Administração por ser feita por três
vias diferentes: TNO, TNE e TNP. 5. O agente de Terapia Nutricional
e as Equipes Multidisciplinares de Terapia Nutricional, às EMTN´s
(FALCÃO, 2019).
6

3. DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Este estudo é uma revisão narrativa de literatura, e teve a estratégia de busca
delineada em plataformas SCIELO. O período de busca foi realizado entre os meses
de agosto de 2019 a abril de 2020. Os artigos foram identificados nos seguintes
termos: (1) Cuidados Paliativos, (2) Terapia Nutricional, (3) Suporte Nutricional, (3)
Recomendações Nutricionais, (4) Nutrição em Cuidados Paliativos. Foram incluídos
todos os artigos originais em coerência com o tema e de revisão em português,
entre 2008 até os dias atuais e excluídos estudos experimentais, datas inferiores a
2008, artigos incompletos e resumos de congressos. Ao finalizar as pesquisas em
cada base, as referências duplicadas também ficaram excluídas.

.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os cuidados paliativos (CP) podem ser definidos sucintamente como uma
abordagem que objetiva melhorar a qualidade de vida (QV) de pacientes que
enfrentam doenças graves, ou seja, que ameaçam seriamente a sua vida e que
prejudicam de forma significativa suas famílias. Estes cuidados ocorrem mediante o
trabalho de equipes multidisciplinares constituídas por médicos, enfermeiros,
nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, dentre outros em
ambiente hospitalar ou domiciliar e buscam promover o controle de sintomas e
proporcionar suporte espiritual e psicossocial, recorrendo, para tanto, a recursos de
identificação precoce e avaliações adequadas. O termo “cuidados paliativos” é
utilizado para designar a ação de uma equipe multiprofissional à pacientes fora de
possibilidades terapêuticas de cura. A palavra “paliativa” é originada do latim palliun
que significa manto, proteção, ou seja, proteger aqueles em que a medicina curativa
já não mais acolhe, e a origem do mesmo se confunde historicamente com o termo
“hospice” abrigos que tinham a função de cuidar dos viajantes e peregrinos doentes
(SARAIVA, 2018).
O paciente sob CP é diferente daquele em estado terminal e cabe ao profissional
saber identificá-lo. É importante ressaltar que todo o conjunto; paciente, familiares e
equipe, devem ser avaliadas e não apenas um fator isoladamente. Portanto, não é
recomendado começar ou manter a terapia nutricional (TN) nos últimos momentos
de vida, por ser uma medida que não oferecerá benefícios e conforto ao paciente
(MAGALHÃES, 2018).
Além disso, a nutrição enteral (NE) em pacientes graves pode ser disposta como
precoce ou tardia.

Para a ESPEN a nutrição enteral precoce (NEP) pode ser

ofertada entre 24-48 horas por oferecer vantagens, mas, aqueles que demoram em
receber a NE podem evoluir à desnutrição e para pacientes graves em até 24hs da
admissão. Para as diretrizes Brasileiras em Terapia Nutricional (DITEN) e Sociedade
Norte-Americana de Nutrição Parenteral e Enteral (ASPEN), sugerem que esses
pacientes devem advir em até 48 horas iniciais do tratamento após a estabilização
hemodinâmica, antepor às respostas hipermetabólicas e hipercatabólicas que se
alojam nas primeiras 72 horas após a lesão inicial (LUIZ, et al, 2018).
Todavia, cabe também ao profissional nutricionista, amenizar os efeitos colaterais
que os tratamentos medicamentosos podem causar, como náuseas, vômitos,
8

diarreia, saciedade precoce, má absorção, obstipação intestinal, xerostomia,
disgeusia (alteração do paladar), disfagia (dificuldade de deglutição). Pode haver
também a presença de outras complicações que não estão relacionadas ao uso de
medicamentos, como a caquexia, que é caracterizada pela perda progressiva de
peso e anorexia (falta de apetite), a odinofagia (dor ao deglutir), a mucosite
(inflamação da mucosa oral), a dispnéia (falta de ar), a escara, que está associada a
uma má nutrição e deficiência de micronutrientes e outros sintomas que levam a
redução do consumo alimentar (LIMA, et al, 2013).
Em CP é o nutricionista é um dos profissionais que pode auxiliar na evolução
favorável do paciente. Frequentemente, depara-se com verdadeiros impasses em
relação à conduta dietoterápica. Para isso, demandam-se de vários critérios, tais
como: • Identificar as necessidades nutricionais e de hidratação; • Avaliar
precocemente e intervir de modo preventivo; • Auxiliar a equipe multiprofissional na
tomada de decisão; • Garantir a autonomia do paciente quanto à sua alimentação; •
Proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente (OTHERO, GOMES, 2016).
Inclusive, com o aumento de doenças crônicas refletidas na sociedade atual, o
profissional da nutrição enfrenta um grande desafio para atender a demanda nesta
área do cuidar, e cabe ao nutricionista desenvolver condutas nutricionais que
atendam não somente ao suporte energético, mas também respeite os gostos
alimentares do individuo. Acrescentando-se que ao abordar o tema de terapia
nutricional em CP torna-se, necessário explorar e compreender o significado que a
alimentação adquire neste contexto para o doente e sua família (OLIVEIRA, 2017).
Devido à evolução da doença de base, os doentes confrontam-se com inúmeras
perdas ao nível da alimentação. Essas perdas poderão ir desde a incapacidade de
sentir o sabor, deglutir, digerir os alimentos e absorver nutrientes de forma adequada
até à perda da capacidade do doente se auto alimentar, de manejar e de utilizar a
via oral. Salienta-se ainda que, todas estas alterações poderão transformar as
refeições num momento desconfortável, o individuo pode vir a desenvolver humor
deprimido,

perda

de

confiança

e

da

autoestima,

recusa

alimentar

e

consequentemente perda de peso e desnutrição. E mediante do exposto, este
trabalho é de suma relevância uma vez que o estado nutricional é essencial para
manter a QV do paciente em CP, na qual a nutrição visa contribuir para a diminuição
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dos sintomas causados pelo tratamento da doença e devolver o prazer através da
alimentação (SHIBUYA, CORRÊA, 2017).
Paralelamente, a nutrição paliativa tem o papel preventivo de: possibilitar meios e
vias de alimentação; Reduzir os efeitos adversos provocados pelos tratamentos;
Retardar a síndrome anorexia-caquexia; Ressignificar o alimento; Auxiliar no
controle de sintomas; Manter a hidratação satisfatória; Preservar o peso e a
composição corporal (COSTA, et al, 2016).
Em CP, a avaliação nutricional também faz parte do conjunto e utiliza diferentes
instrumentos em cada fase da doença, para que possa coletar informações a fim de
auxiliar no planejamento dietético. Recomenda-se (ASG) Avaliação Subjetiva Global
ou (ASG PPP) Avaliação Subjetiva Global produzida pelo paciente, no momento da
internação, Anamnese nutricional com dados clínicos, dietéticos e antropométricos.
Os cuidados ao final de vida restringem-se a anamnese nutricional com objetivo de
amenizar sintomatologia e qualquer instrumento que possa gerar desconforto físico
ou emocional não deve ser utilizado (INCA, 2016).
A nutrição em CP inclui diversas estratégias, desde a nutrição por via oral
(VO), passando pelos suplementos orais, orexígenos, imunonutrição, a nutrição
artificial enteral ou parenteral. O cuidado nutricional deve ser adequado ao doente,
tanto na composição como no meio utilizado para fornecê-la. Deve ser feita uma
avaliação individualizada, tentando, desta forma, ir ao encontro dos gostos do
doente e do seu bem-estar físico e psicológico, sem esquecer o papel fisiológico da
alimentação.

Estão

inerentes

à

intervenção

nutricional,

alguns

custos

e

complicações, que, no entanto, têm vindo a diminuir ao longo dos últimos 30 anos.
Houve melhoria tecnológica, como novos materiais para acessos venosos e novas
fórmulas de nutrição enteral (NE) e nutrição parenteral (NP), e criação de novas
estratégias associadas às técnicas, que permitiram um melhor custo-efetividade e
menos risco de complicações. De certo, todas as questões e decisões que estejam
envolvidas com a nutrição devem ser discutidas e acordadas com o doente e com a
sua família, minimizando, desta forma, as dificuldades na sua aceitação (SHIBUYA,
CORRÊA, 2017).
A tomada de decisões éticas embora esteja disponível nas diretrizes e
recomendações para a maior parte das áreas de controle dos sintomas, algumas
destas questões nos CP têm implicações éticas. É necessário hidratar e alimentar os
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doentes quando a ingestão oral já não é possível? Os doentes e, mais
frequentemente, os cuidadores e os profissionais de saúde insistem na nutrição
entérica ou parentérica, ou pelo menos na hidratação quando os doentes já não
conseguem comer ou beber. Se o médico não aderir a este desejo, é
frequentemente considerado desumano, pois pensa-se que o doente irá morrer de
forme ou sede. A nutrição assume muitas vezes um significado simbólico
avassalador e, para os cuidadores enquanto o doente estiver nutrido, entendem que
existe uma hipótese de que o doente melhore. Esta significância pode ser clarificada
pelo pessoal médico que explica que a suspensão da medicação está já associada a
um estado de fraca nutrição do doente. No entanto, deve-se entender que os
doentes caquéticos, com cancro ou VIH/SIDA, na maior parte dos casos não
beneficiam da nutrição. Um metabolismo catabólico é a principal razão para a sua
caquexia, e o fornecimento de calorias adicionais não altera esta situação. O estado
de saúde dos doentes na fase final da doença pode mesmo deteriorar-se com a
administração de fluidos por via parentérica, pois podem aumentar os edemas e as
secreções respiratórias (CARDOSO, et al, 2013).
A maioria dos estudos não descreve em detalhes a quantidade de calorias e
proteínas, porém em alguns estudos se indica a dieta hipercalórica e hiperproteica
com intuito de amenizar a perda ponderal e oferecer benefícios no cuidado. As
necessidades nutricionais são de (Calorias) 20 a 35 kcal/kg peso atual/dia;
(Proteína) 1,0 a 1,8 g PTN/kg peso atual/dia; (Ingestão hídrica) no adulto 30 a 35
ml/kg peso atual/dia e no idoso 25 ml/kg peso atual/dia Aos pacientes em cuidados
ao fim de vida, a quantidade de caloria e proteína não é descrita na literatura e a
expectativa de vida é de até 72 horas. As necessidades calóricas e proteicas serão
estabelecidas de acordo com aceitação e tolerância para promoção de conforto
(INCA, 2016).
A TN tem como objetivo geral proporcionar alimentação adequada, segurança e
conforto, inclusive aumentar QV do paciente. A decisão é tomada em conjunto,
considerando autonomia do paciente, opinião dos familiares/cuidadores e dos
membros da equipe (OLIVEIRA, 2017).
Para profissionais que atuam em CP, a aplicação da TN é um verdadeiro dilema
em relação ao emprego da dieta VO, TNE e/ou nutrição parenteral total (NPT) aos
pacientes, portanto, a tomada de decisão é realizada através de diversos critérios,
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tais como: ◦ condição clínica ◦ sintomas ◦ expectativa de vida ◦ estado nutricional ◦
condições e aceitação de alimentação VO ◦ estado psicológico ◦ integridade do trato
gastrointestinal (TGI) ◦ necessidade de serviços especiais para fornecimento da
dieta. As vias de alimentação quando possível é a VO e quando não possível são a
enteral, sonda ou ostomia. Também se pode fazer da utilização de complementos
nutricionais associados ao aconselhamento nutricional (MARCHI, 2016).
Quanto às vias de alimentação a dieta VO é a melhor opção e indicada quando
há condição clínica do paciente receber, porém esta decisão é discutida com equipe,
paciente e familiar, mantendo também a importância de vínculo com o alimento. Já
as vias enteral, sonda ou ostomia são indicadas quando não há a condição do
paciente deglutir (FALCÃO, 2019).
Segundo Saraiva, (2018), com relação ao ajuste dietoterápico, os profissionais
sempre levam em conta a condição física do paciente, se ele consegue alimentar-se
por VO ou se está sob o uso da NE ou NP, pois para que se consiga realizar uma
prescrição dietoterápica é necessário avaliar o paciente como um todo, e entender
quais as necessidades reais desse paciente, seja ele alimentado pela VO ou por NE
ou NP. A dieta VO é sempre preferencial, por ser a mais fisiológica, desde que o TGI
esteja funcionando e o paciente apresente condições clínicas para recebê-la. A VO
pode ser administrada em conjunto com a TNE e NP. A NE é preferencial em
relação a NP, desde que haja funcionalidade do TGI. A NE está indicada para
doentes cujo TGI encontra-se funcionando, mas cuja ingestão oral é insuficiente
para atingir as necessidades nutricionais (PAIVA, ANDRADE, 2012).
Apesar de poder ser benéfica para outras doenças, alguns autores afirmam que
essa terapia tem-se demonstrado benéfica para doentes com doença do neurónio
motor, esclerose múltipla, tumores localizados na região da cabeça e do pescoço ou
no esôfago. A instituição de NP beneficia doentes com TGI não funcionante e que
estejam impossibilitados de usufruir de NE. Alguns autores afirmam que a NP
poderá desempenhar um papel benéfico em doentes cuidadosamente selecionados
com base na sobrevida e QV esperadas (CARDOSO, 2012).
A conduta nutricional para aplicação de TN se faz de acordo com cada sinal e
sintoma do paciente (tabela1) e baseiam-se nos dados obtidos através da realização
de uma anamnese alimentar detalhada onde leva em consideração a via de
alimentação, comorbidades associadas, intolerâncias alimentares, consistência e
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volume da dieta. As restrições alimentares devem ser feitas somente na presença de
sintomas e se a ingestão não estiver alterada. Quanto à aplicabilidade da TNE é
feita quando: •A ingestão é menor que 60% de suas recomendações energéticas em
cinco dias •A impossibilidade de via oral •Minimizar déficits nutricionais •Controlar
sintomas •Oferecer conforto e melhorar qualidade de vida. A Indicação é feita em
fórmula padrão polimérica. É incomum uso de dietas personalizadas e em casos
específicos com obtenção de alguma melhora clínica significativa (ARAÚJO, 2018).
Tabela 1 – Principais sinais e sintomas relacionados à nutrição

















Fadiga;
Fraqueza, perda de
energia;
Constipação;
Náuseas/ vômitos;
Confusão mental
Depressão;
Disfagia;

Dor;
Agitação;
Ansiedade;
Anorexia
Insônia;
Tosse,
Tristeza;
Hemorragia;
Fonte: Araújo, 2018.








Incontinência urinária
Choro fácil.
Diarreia;
Dispneia;
Emagrecimento;
Feridas (úlceras por
pressão);

Já na NP ocorrem controversas, porém são usadas em alguns centros de CP
europeus. A NP ainda transita sem evidência válida para provar benefício e pode
causar riscos associados e alto custo que excedem benefícios (LIMA, et al, 2013).
Em pacientes com Síndrome de Anorexia (Caquexia), por exemplo, as dietas
enterais são enriquecidas com os imunomoduladores (ômega-3, arginina e
nucleotídeos) principalmente quanto à questão da melhora da função imune,
redução da resposta inflamatória, funcionalidade intestinal e boa relação custo
benefício (BENARROZ et al, CSP,2009).
Nos doentes que tenham dificuldade na manutenção do peso ou tenham
diminuição da ingestão alimentar, é possível a associação de medidas para melhorar
o aporte nutricional (Tabela 2).
Tabela 2 – Medidas associadas à nutrição oral, que podem ser aplicadas a doentes com
diminuição da ingestão ou perda de peso
Não ofertar grande quantidade de comida de cada vez.
Aconselhar a fazer pequenas refeições intercaladas.
Incentivar a fazer refeições na companhia de outras pessoas.
Tornar a comida o mais nutritiva possível recorrendo:
 Á adição de queijo ralado à comida, nomeadamente molhos;
 Á adição de pó de leite e bebidas e outros alimentos;
Fonte: Oliveira, 2017.
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Tabela 2 – Medidas associadas à nutrição oral, que podem ser aplicadas a doentes com
diminuição da ingestão ou perda de peso







Ao reforço alimentar com iogurtes ou leite gordo;
A bebida láctea;
Á adição de manteiga extra ou margarina na comida;
Ao uso de maionese, natas, creme de queijo e creme fraiche;
Ao uso de açúcar, fiambre, marmelada e mel, juntamente com os alimentos;
Á adição de xaropes aos cereais, bebidas e sobremesas.
Fonte: Oliveira, 2017.

A Caquexia, associada a cancro, é uma síndrome multifatorial definida por uma
contínua perda da massa muscular esquelética (com ou sem perda de massa
gorda), que não pode ser totalmente revertida por um suporte nutricional
convencional e que origina um prejuízo funcional progressivo. Há grande divergência
no que toca às conclusões, que se tiram, acerca da influência da nutrição nesta
síndrome, principalmente em doentes em estado avançado. Numa revisão da
literatura de Hopkinson, foram analisados 20 estudos acerca dos diferentes tipos de
intervenção nutricional em doentes oncológicos com caquexia. Os autores
concluíram que há benefício na introdução de suplementos orais, no aumento da
ingestão proteica e aumento do aporte energético, no consumo de alimentos com
elevada densidade calórica e no consumo de alimentos de mais fácil ingestão e
digestão. Pelo contrário, numa revisão sistemática de Balstad, foi possível observarse que ainda não há evidência suficiente para concluir se o aconselhamento
dietético dado as doentes com cancro em estadio avançado, tem efeito benéfico no
peso ou nas consequências da caquexia, uma vez que há bastante heterogeneidade
entre os diferentes estudos (OLIVEIRA, 2017).
A nutrição artificial é uma abordagem terapêutica que envolve o uso tecnológico
para fornecimento de fluidos e nutriente, dos quais fazem parte a NE e NP. É
considerada quando a alimentação oral não é suficiente ou possível para suprir os
requisitos nutricionais. Na NE os alimentos e fluidos são administrados através de
uma sonda colocada no trato intestinal. Esta é usada quando o trato intestinal se
encontra funcional e a alimentação oral não é suficiente

– apesar do

aconselhamento nutricional –, ou quando, simplesmente, esta não é possível. A NE
apresenta diversas vantagens e, a mais importante, a conservação ou mesmo
melhoria da QV, associado à sua função como promotora de bem-estar e conforto
para o doente. A NP é fornecida por meio de um cateter venoso central ou periférico.
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Pode ser parcial ou total, fornecendo todos os nutrientes para a produção energética
adequada. Pode ainda considerar-se que este tipo de nutrição apresenta algumas
vantagens face à NP, apesar da controvérsia que envolve este assunto (Tabela 3)
(ARAÚJO, 2018).
Tabela 3 – Principais diferenças entre Nutrição Enteral e Nutrição Parenteral
NUTRIÇÃO ENTERAL

NUTRIÇÃO PARENTERAL



Maior taxa de sobrevivência;





Menos custos financeiros;

quantidade predefinida de calorias,



Menor risco de infecção e outras

micronutrientes e substratos;


complicações;


Mais fácil de instituir em ambulatório;



Associada

a

maior

taxa

de

Associadas

a

gastrointestinais

complicações;
como







de uma

Requer menos tempo para melhorar o

Leva a translocação bacteriana e

Associa-se a risco aumentado de
desenvolvimento

náuseas,

tumoral,

pela

ausência de alimentos no TGI;

Tem como principal complicação a



Apresenta complicações relacionadas

pneumonia por aspiração;

ao

Sonda nasogástrica ou nasoenteral:

Infecção dermatológica localizada ou

o

Associa-se á grande desconforto;

extensa;

o

Erosão ou perfuração da mucosa

venosa; Tromboflebite; Deslocação,

esofágica;

obstrução ou rutura do cateter);

o
o


administração

atrofia gástrica;

vômitos, diarreia e obstipação;


a

estado nutricional do doente;

mortalidade em doentes malnutridos;



Permite

Hemorragia

gastrointestinal

Aumento da agitação e ansiedade.

cateter e flebite;

Procedimento invasivo cirúrgico,

Trombose

Associada a complicações técnicas;
como



sanguínea;

Pneumotórax;

aguda;

Gastro ou jejunostomia:
o



cateter:(Infecção

Sem

complicação

vantagens

associada

ao

significativas

em

relação à nutrição enteral.

que necessita anestesia;
o

Riscos

associada

a

cirurgia

(peritonite – infecção abdominal);
o



Perfuração intestinal ou gástrica;

Hemorragia gastrointestinal aguda.
Fonte: Araújo, 2018.

Já as indicações para NP em fim de vida são restritas. A sua aplicabilidade
destina- se a situações de trânsito intestinal não funcional ou quando o acesso para
NE não é possível (devido à obstrução ou outra alteração intestinal), e a
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sobrevivência com a patologia é superior ao tempo de vida se a nutrição fosse
totalmente suspensa (SOARES, 2016).
Existem vários argumentos a favor e contra a hidratação parenteral no final da
vida, mas a evidência científica ainda é escassa, tanto por razões metodológicas
como por éticas. A hidratação pode ser considerada um cuidado humano básico,
que se reflete no conforto e bem-estar, a prevenção de complicações associadas ao
tratamento, à acumulação de metabolitos de opióides e outros fármacos, prevenindo
o delírio. Contudo, também pode ser argumentado ser uma terapêutica fútil, que
afeta a aceitação por parte do doente do seu estádio terminal. A hidratação pode ser
alcançada por via intravenosa, subcutânea e retal. A subcutânea oferece com
algumas vantagens à endovenosa, que se destaca no conforto, menos riscos
associados à técnica e manipulação e a sua aplicabilidade até em ambiente
domiciliário. Na tabela 4 são representadas as principais vantagens e desvantagens
dos diferentes tipos de estratégias nutricionais (SHIBUYA, CORRÊA, 2017).
Tabela 4 – Vantagens e Desvantagens dos Principais tipos de estratégias Nutricionais
Vantagens
Oral



Estratégia nutricional na sua

Desvantagens


forma mais pura;


Possibilita

Acarreta sintomas que podem
diminuir

alimentação

consideravelmente

a

qualidade de vida.

com

toda a sua significância;


Permite noção de autonomia;



Estratégia

nutricional

não

invasiva;

Sup.



Baixo custo.



Possibilitam alimentação com

Orais



toda a sua significância;

Podem ser mal tolerados pelos
seis efeitos adversos;



Permitem noção de autonomia;



Aumentam o aporte nutritivo;



Agrega a melhoria a QV;



Adaptado a cada doente;

consumidos



Ajustado ao paladar do doente;

adequada para ter efeito;



Estratégia
invasiva;



nutricional



nutricionalmente completos;


não

Nem todos os suplementos são



Necessário

que
em

sejam
quantidade

Indispensável acompanhamento
por nutricionista.

Baixo custo.
Fonte: Shibuya, Corrêa, 2017.
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Tabela 4 – Vantagens e Desvantagens dos Principais tipos de estratégias Nutricionais (conclusão)
Nutrição artificial
Artificial



Vantagens

Predispões a um aumento da
esperança
quando

média
numa

de

vida,

fase

não





de

vida




quando

Necessidade

de

de

análises

Associada

a

complicações,

metabólicas,

mecânicas,

gastrointestinais

Transmite a ilusão para os

enteral) e infeciosas nutrição

familiares e para o doente que

parenteral);


a ser bem cuidado;



tempo

numa fase não terminal;

estes continua a alimentar-se e


do

periódicas;

Se tolerada, leva a melhoria da
qualidade

Aumento

internamento hospitalar;

terminal;


Desvantagens

Diminui sintomas de sede ou

(nutrição

Pode prolongar tempo de vida
sem qualidade;



Não

há

evidências

que

a

fome, que podem aparecer;

nutrição artificial em termos de

Pode diminuir a sensação de

fim de vida tenha vantagens;

cansaço;

Falsas expectativas.

Pode diminuir a perda ponderal



Interfere com a aceitação do
estado terminal;



Não é consensual que previna
sintomas

associados

à

desidratação;


Associa-se a um prolongamento
de tempo de vida, que nem
sempre é de qualidade;



Dolorosa e intrusiva;



Aumento

do

tempo

de

internamento hospitalar;


Necessidade

de

análises

periódicas;


Associada

a

complicações,

metabólicas,
gastrointestinais

mecânicas,
(enteral)

e

infeciosas (parenteral);


Pode prolongar tempo de vida
sem qualidade;



Falsas expectativas

Fonte: Shibuya, Corrêa, 2017.
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Apesar de estarem a aumentar o número de estudos realizados nesta área, ainda
há pouca evidência científica que sustente a decisão no que toca ao suporte
nutricional. Numa tomada de decisão quanto ao início, continuação, suspensão
temporária ou suspensão definitiva do suporte nutricional, estão presentes fatores
referentes à QV do doente e aos seus desejos, que envolvem questões éticas e
legais. Devem ser considerados todos os benefícios, riscos e complicações
associados, num balanço entre os objetivos traçados para o doente, a realidade
clinica da sua situação e os desejos do doente e da sua família (tabela 5).
(SOARES, 2016).
Tabela 5 – Fatores a favor e contra Suspensão do Suporte Nutricional
Fatores a favor


Fatores Contra

A nutrição e hidratação são vistas



como terapêuticas;


Nutrição e hidratação vistas como
cuidado básico essencial;

Prolongamento do tempo de vida sem



qualidade;

Efeitos adversos da suspensão do
suporte nutricional (xerostomia);



Falta de conforto e bem-estar;



Encargo

financeiro



associado

e

sofrimentos

para

o

doente e sua família;

à


terapêutica nutricional;

Ansiedade

Diminuição da qualidade de vida;



Futilidade terapêutica;

associada ao impacto psicológico e



Suspensão da nutrição e hidratação

físico

funciona como analgésico;


Diminuição

dos

sintomas



Ideia de que antecipa a morte



Valores culturais e crenças do doente
e família;

relacionados com a alimentação e


hidratação;


Morte

sem

alimentação

desidratação

é

não

e

associada;

com

dolorosa,



confortável e pacífica;



O uso de nutrição ou hidratação



sintomas

desidratação

associados
são

à

facilmente

Alguns

médicos

consideram

que

perdem a autoridade nas decisões;



morte – morte não natural;
Os

Alguns médicos consideram ser uma
atitude eticamente reprovável;

artificial é visto como alteração da



Sensação de abandono e desistência

Falta de formação legal e ética por
parte dos profissionais de saúde –
medo de repercussões.

controláveis.
Fonte: Soares, 2016.

Quando o suporte nutricional é suspenso por risco de aspiração, há grande
dificuldade em decidir se deve dar bebida a um doente com sede. Não foram
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identificadas razões que justifiquem não dar alimento ou, no mínimo, bebida, ao
doente se ele quiser, a não ser que seja causa de maior sofrimento. Contudo, não
há evidência que providenciar nutrição nesta fase seja benéfico, tanto no
prognóstico como na QV (tabela 6) (SOARES, 2016).
Tabela 6 – Aspectos a serem levados em consideração na tomada de decisão ao suporte
nutricional

 Quais os desejos do doente? (Princípio da autonomia)
 A decisão é tomada com consentimentos informado, no caso de o doente ser
competente?
 No caso de o doente ser incapaz, a decisão deve ser tomada pelo procurado de cuidados
de saúde. Estão a serem respeitadas as preferências demostradas anteriormente pelo
doente?
 Quais os benefícios da estratégia nutricional a ser aplicada? (princípios da beneficência)
 Quais os efeitos adversos e complicações da estratégia nutricional? (Princípio da não
maleficência)
 Os potenciais benefícios sobrepõem-se aos efeitos adversos, riscos e complicações?
 Qual o prognóstico médio do doente, família e cuidadores, todas as questões referentes à
nutrição e hidratação, foram tiradas todas as dúvidas?
 O plano nutricional vai de encontro às necessidades e especificidades do doente?

 A equipe de saúde funciona como uma equipe multidisciplinar, com trabalho coordenado
e objetivos comuns?
Fonte, Soares, 2016.

Com a avaliação nutricional, cálculo das necessidades nutricionais e a aplicação
da TN são possíveis oferecer uma alimentação adequada, corrigir alterações
nutricionais e escolher o melhor tipo de dieta. Nos CP, além destas ações, quando o
atendimento é feito de forma individualizada e humanizada, a compreensão dos
desejos e necessidades de cada paciente promove resultados positivos quando no
que se refere à QV (SOUSA, et al, 2017).
Embora os CP devam respeitar os desejos do paciente, fornecer o maior conforto
possível por meio das terapias indicadas e favorecer a diminuição do sofrimento, há
controvérsias se a alimentação pode ou não contribuir com esse processo. A dor de
não alimentar pode provocar ansiedade e uma grande dificuldade, pois é uma dor
não fisiológica, multifatorial e subjetiva. A decisão de manter ou suspender a
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alimentação e a hidratação deve ser discutido com a equipe multidisciplinar para
melhor satisfação do paciente em CP, familiares e cuidadores. Portanto, a
nutricionista deve dominar de habilidade para comunicação, uma vez que é
fundamental e tão importante quanto possuir conhecimento técnico dentro da sua
especialidade (AZEVEDO, 2015).
.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, foi possível observar sobre a conduta do nutricionista acerca
dos cuidados paliativos, é perceber de acordo com cada conduta como a nutrição
contribui para oferecer suporte nutricional, mas também uma qualidade de vida que
ainda resta ao paciente, que estando em estado terminal não apresenta uma
resposta positiva ao tratamento. Com isso, o profissional deve conhecer todos os
sintomas do paciente e saber tratar cada um deles, sempre respeitando a decisão
do paciente e dos familiares. Assim, além da equipe multiprofissional, é
indispensável à atuação do profissional Nutricionista nos cuidados paliativos, e o
mesmo deve orientar o paciente e sua família sobre a terapia nutricional em
necessidade do uso, além de fornecer orientações e esclarecimentos, a fim de
prolongar a sobrevida, reduzir a perda de peso e melhorar a autonomia do paciente
quanto a sua alimentação e a qualidade de vida. Logo, o sofrimento humano só é
intolerável quando ninguém cuida.
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